
 

 

 

 

 
 

 

”Allt annat än ett ja…” 
En genusvetenskaplig analys av det sexuella samtyckets 

konstruktion i lagstiftningsprocessens publikationer 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hilda Broqvist 

Masteruppsats i Genusvetenskap 

Vårtermin 2019 

Handledare: Renita Sörensdotter 

Centrum för Genusvetenskap 

Uppsala Universitet 



 

Abstract 
In 2014, the Swedish Government decided to review the sexual offences legislation, in order 

to introduce a consent-based regulation. The main argument in support of a consent-based 

legislation is that it will change the norms and attitudes regarding gender and sexuality, 

thereby decreasing the occurrence of sexual violence in society. A consent-based legislation 

emphasizes the importance of sexual consent within sexual relations, thus giving such 

legislation a potential to construct a more just and gender-equal sexual culture.  

Sexual consent is, however, not reducible to a simply “yes” but rather consisting of 

different elements and dependent on the context in which it is communicated. The aim of this 

thesis is to examine how the sexual consent is constructed in the publications included in the 

legislative process and analyze this construction from a heteronormative perspective.  Using 

the sexual script theory developed by John Gagnon and William Simon demonstrates how 

sexual consent is constructed in terms of which subject consents to what acts in what context 

and to what purpose. Analysing the construction of sexual consent from a heteronormative 

perspective demonstrates how the consent-based legislation both challenge and reproduce 

normative ideas of sex and sexual culture. 

 Examining the construction of sexual consent through script theory demonstrates how 

heteronormative understandings of sexual acts and subjects influence the understanding of 

which subjects are able to consent to what actions. The construction of consent is 

characterized by a division between the legislative understanding of sexual offences as a 

crime against a genderless individual, and a gendered understanding of sexual violence as a 

part of men’s violence against women. In theory, there is a clear understanding of the 

difference between consensual and non-consensual sex, but when situated in a 

heteronormative context these two becomes harder to separate. Therefor, the potential of 

challenging normative understandings of sexuality of gender seems limited, even though it 

takes further research in order to establish the actual effects of the legislation.  
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Inledning 
”Sverige har världens första feministiska regering”, deklarerade statsminister Stefan Löfven i 

sin regeringsförklaring 2014. Det innebär att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra det 

politiska arbetet inom alla områden och att jämställdhet ska vara en avgörande faktor vid 

regeringens prioriteringar (Regeringskansliet 2015a). Ett av målen för den svenska 

jämställdhetspolitiken är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att alla ska ha samma 

rätt till kroppslig integritet. Som ett steg för att åstadkomma detta ville regeringen införa en 

samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning för att därmed stärka skyddet för den sexuella 

integriteten (Regeringskansliet 2014). Regeringen tillsatte därför år 2014 en kommitté med 

uppdrag att utreda om en samtyckeslagstiftning kan stärka skyddet för den sexuella 

integriteten. Efter en fyra år lång lagstiftningsprocess trädde den samtyckesreglerade 

sexualbrottslagstiftningen i kraft den 1 juli 2018. Även om en förändrad lagstiftning kan leda 

till ett ökat antal domar var regeringens huvudargument för att införa en samtyckeslagstiftning 

att en sådan lagstiftning kan verka normerande för att förändra värderingar och beteenden i 

samhället gällande sex och sexuellt umgänge (Mannheimer 2017).  

 Regeringen lyfter alltså särskilt fram lagstiftningens normerande verkan där en 

samtyckeslagstiftning tydliggör att det inte är tillåtet att genomföra en sexuell handling med 

en person som inte deltar frivilligt. Lagstiftningen markerar också att när det gäller det 

sexuella samtycket är allt annat än ett ja ett nej. Anastasia Powell et al. kallar förändrade 

attityder och förståelser av sexuellt våld för en av lagstiftningens kvalitativa effekter och 

menar att dessa är lika viktiga att granska och utvärdera som lagstiftningens kvantitativa 

effekter (Powell et al. 2014, 457). Genom att analysera de publikationer som har publicerats 

som ett led i lagstiftningsprocessen blir det möjligt att förstå samtyckeslagstiftningens 

förutsättningar att verka normförändrande. Hur det sexuella samtycket konstrueras i 

lagstiftningens förarbeten visar nämligen på vilka idéer och värderingar som regeringen 

hoppas att lagstiftningen ska generera i samhället. Analysen om det sexuella samtyckets 

konstruktion kommer i denna uppsats att utgå från ett genusvetenskapligt perspektiv utifrån 

en förståelse av genus och sexualitet som maktordningar som formar den sexuella kulturen. 

Dessa två perspektiv blir särskilt relevanta då regeringen kontextualiserar 

sexualbrottslagstiftningen inom en feministisk politik och som ett led i bekämpningen av 

mäns våld mot kvinnor.  
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Syfte och frågeställningar  
Utgångspunkten i uppsatsen är en socialkonstruktivistisk förståelse av mänsklig sexualitet där 

de publikationer som ingår i lagstiftningsprocessen inte bara beskriver utan även konstruerar 

det sexuella umgänget, övergreppet och samtycket. Mer precist är uppsatsens syfte att utifrån 

teorin om sexuella skript undersöka hur det sexuella samtycket konstrueras i 

lagstiftningsprocessens publikationer för att sedan kritiskt analysera denna konstruktion 

utifrån ett heteronormativt perspektiv. Detta syfte kan delas upp i två frågeställningar: 

1. Hur konstrueras det sexuella samtycket i lagstiftningsprocessens publikationer? 

2. Hur kan konstruktionen av det sexuella samtycket förstås som kontextualiserad inom 

en institutionaliserad heterosexualitet? 

Utifrån teorin om sexuella skript handlar den första frågeställning om att undersöka vem som 

samtycker till vilken sexuell handling, i vilken kontext och till vilket syfte. Den andra 

frågeställningen ämnar att besvara hur konstruktionen av samtycket både upprätthåller och 

utmanar det heteronormativa, kulturella skriptet.  

Uppsatsens fokus är med andra ord inte att utifrån ett juridiskt perspektiv granska 

lagstiftningens tekniska utformning utan istället att från ett genusvetenskapligt perspektiv 

undersöka hur genus och sexualitet som maktordningar formar konstruktionen av det sexuella 

samtycket. Vidare kommer uppsatsen främst fokusera på hur konstruktionen av de sexuella 

övergreppen förstås i relation till den sexuella kulturen i stort och inte i relation till andra 

våldsbrott eller våldsteori. 

Material  
Materialet i uppsatsen utgörs av de publikationer som ingått i den lagstiftningsprocess som 

syftat till att införa den samtyckesreglerade sexualbrottslagstiftningen som trädde i kraft 1 juli 

2018. Nedan förklaras inledningsvis hur den svenska lagstiftningsprocessen fungerar varefter 

de specifika publikationer som ingår i fallet med sexualbrottslagstiftningen presenteras, 

liksom tillvägagångssättet vid insamlingen och avgränsningarna av materialet. 

Lagstiftningsprocessens publikationer 
Lagstiftningsprocessen gällande större lagstiftningar eller lagförändringar går till som så att 

regeringen ger en utredare eller en kommitté i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

och/eller konsekvenserna av införandet av en ny lag eller förändringen av gällande 

lagstiftning. Utredaren eller kommittén publicerar sin färdiga utredning med sina slutsatser i 
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ett betänkande som därefter skickas ut till olika samhälleliga myndigheter, organisationer med 

mera som får möjlighet att kommentera utredningens betänkande genom så kallade remissvar. 

I nästa steg lägger regeringen fram sitt lagförslag i en lagrådsremiss för att förslaget ska 

kunna granskas av lagrådet så att det inte strider mot någon redan existerande lag. Efter att 

lagrådet tydliggjort sin mening kan regeringen revidera sitt förslag och sedan lägga fram det 

som en proposition till riksdagen. Därefter får ett riksdagsutskott möjlighet att lämna sina 

synpunkter i ett utskottsbetänkande innan riksdagen röstar om förslaget. Om en majoritet är 

för förslaget införs förslaget som lag i svensk författningssamling (Regeringskansliet 2015b).  

Gällande den nya sexualbrottslagstiftningen tillsatte regeringen år 2014 en utredare 

genom Dir. 2014:123 Översyn av våldtäktsbrottet som sedan omstrukturerades till en 

parlamentariskt sammansatt kommitté som gick under namnet 2014 års 

Sexualbrottskommitté. Efter två tilläggsdirektiv där regeringen förtydligade och utvecklade 

uppdraget publicerades under hösten 2016 kommitténs betänkande i SOU 2016:60 Ett 

starkare skydd för den sexuella integriteten (Regeringskansliet 2016a). Utredningen skickades 

sedan ut på remiss där remissvaren skulle vara inskickade till Justitiedepartementet senast den 

31 januari 2017 (Regeringskansliet 2016b). Den 21 december 2017 publicerades regeringens 

förslag i lagrådsremissen En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet där 

lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2018 (Regeringskansliet 2017). Lagrådet 

lämnade sitt betänkande den 25 januari där de avströk regeringens lagförslag med 

motiveringen att det bröt mot kravet på förutsägbarhet. Trots kritiken valde regeringen att gå 

vidare med lagförslaget och lämnade den 30 mars 2018 in proposition 2017/18:177 till 

riksdagen (Regeringskansliet 2018). Propositionen bearbetades sedan av Justitieutskottet som 

i sitt betänkande yrkade på bifall till regeringens proposition och den 23 maj röstade 

riksdagen ja till regeringens förslag. Sexualbrottslagstiftningen trädde i kraft den 1 juli 2018.  

Materialinsamling och avgränsningar 
Alla publikationer som ingår i materialet räknas in under offentlighetsprincipen som 

offentliga handlingar och finns därmed tillgängliga på regeringens hemsida. Under rubriken 

”En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet” på regeringens hemsida finns hela 

lagstiftningskedjan med alla dess publikationer tillgängliga att ladda ner (Regeringskansliet 

2018). Enda undantaget är lagrådets uttalande som finns tillgängligt på lagrådets hemsida 

under ”Yttranden 2018” (Lagrådet 2018). Sammanlagt resulterar detta i ett material publicerat 

mellan år 2014 och 2018 som inkluderar: ett kommittédirektiv med två tilläggsdirektiv, en 
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statlig offentlig utredning, sextiofyra remissvar, en lagrådsremiss, lagrådets betänkande, en 

proposition, ett utskottsbetänkande och fem författningar i svensk författningssamling.  

Eftersom lagstiftningens utformning diskuteras och förhandlas fram genom hela 

lagstiftningsprocessen är en målsättning vid avgränsningen av materialet att publikationer från 

varje steg i denna process ska finnas representerade i det slutgiltiga urvalet. Då olika steg i 

lagstiftningsprocessen involverar olika många publikationer har två olika angreppssätt 

använts: avgränsningar bland publikationerna och avgränsningar inom publikationerna. 

Avgränsningar bland publikationerna används när ett steg i lagstiftningsprocessen involverar 

mer än en publikation för att minska ner antalet publikationer. I det här materialet blir det 

aktuellt med avgränsningar bland publikationerna när det gäller kommittédirektiven, 

remissvaren och författningarna. Den största avgränsningen bland publikationerna har gjorts 

gällande remissvaren eftersom sjuttiosex remissinstanser bjöds in att kommentera den 

offentliga utredningen och sextiofyra remissvar skickades in. För att börja avgränsa bland 

remissvaren sorterades alla remissvar som inte lämnade några kommentarer eller som endast 

tillströk utredningens förslag utan att föra något eget resonemang bort.  

Avgränsningar inom publikationerna används för att sortera bort kapitel och delar av 

publikationerna som inte behandlar frågor relevanta för uppsatsen syfte. Denna typ av 

avgränsningar blir främst viktigt i de steg i lagstiftningsprocessen som endast involverar en 

enda längre publikation, vilket är fallet med den offentliga utredningen, lagrådsremissen, 

propositionen och justitieutskottets betänkande. För att börja avgränsa inom publikationerna 

användes det ursprungliga kommittédirektivet Dir. 2014:123 Översyn av våldtäktsbrottet 

eftersom den utgör början på lagstiftningsprocessen och därmed sätter ramarna för den 

efterföljande diskussionen. I kommittédirektivet uppdrogs utredaren att bland annat att göra 

en översyn av våldtäktsbrottet, undersöka om en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning 

ska införas och om ett oaktsamhetsbrott avseende våldtäkt borde utformas. Uppdraget 

inbegrep även att granska och utvärdera samhällets förebyggande arbete och rättsväsendets 

hantering av sexualbrott för att föreslå praktiska förändringar utöver lagstiftningen (Dir. 

2014:123). Utifrån detta är avgränsningen inom publikationerna att endast undersöka 

diskussionen om hur sexualbrottslagstiftningen ska utformas eftersom det är inom denna 

diskussion som det sexuella samtyckets struktur förhandlas och fastställs och därför bedöms 

dessa delar som mest relevanta för uppsatsens syfte. Diskussionen om samhällets hantering av 

sexualbrott lägger mindre vikt vid hur det sexuella samtycket ska förstås och definieras, utan 

mer vilka samhälleliga åtgärder som krävs för att förebygga sexuella övergrepp eller på ett 
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rättssäkert sätt hantera sexualbrott. Utifrån denna avgränsning kommer endast kapitel fem och 

författningskommentarerna ur SOU 2016:60, samt kapitel fem, sex, sju och tretton i både 

lagrådsremissen och propositionen ingå i det slutgiltiga urvalet. Den här avgränsningen har 

även applicerats på remissvaren så att endast remisser som diskuterar utformningen av 

sexualbrottslagstiftningen inkluderas i det slutgiltiga urvalet. En fullständig lista på det 

slutgiltiga materialet med sidhänvisningar återges i Bilaga 1.  

Metod 
I bearbetningen av det insamlade materialet användes en kvalitativ textanalys där textens 

innehåll granskats kritiskt genom en noggrann och aktiv läsning (Esaiasson et al. 2012, 210f). 

En aktiv läsning skedde i detta fall genom att vid läsningen av publikationerna ställa frågor 

till texterna för att på så sätt få fram ett första kodat resultat av materialet. Resultatet från 

kodningarna analyserades sedan för att identifiera återkommande teman (Esaiasson et al. 

2012, 215f). Frågorna som ställs till materialet i den här uppsatsen kan förstås som en 

operationalisering av teorin om sexuella skript som presenteras av John Gagnon och William 

Simon i deras bok Sexual Conduct (1973). Teorin om sexuella skript utgår ifrån att mänskligt 

sexuellt beteende är ett resultat av sociala konstruktioner och kan förstås som att det följer ett 

skript som definierar det sexuella umgängets handlingar, kontext och medverkande. Gagnon 

och Simon tänker sig att det sexuella skriptet i grund och botten handlar om vem som gör vad 

med vem och i vilket syfte (Gagnon och Simon 1973, 206). Den här övergripande frågan kan 

delas upp i frågorna: 

1. Vad för handling genomförs? 

2. Vem genomför handlingen? 

3. Var genomförs handlingen? 

4. När genomförs handlingen? 

5. Hur genomförs handlingen? 

6. Varför genomförs handlingen?  

Eftersom syftet är att undersöka hur det sexuella samtycket konstruerats användes dessa 

frågor i läsningen av materialet för att söka svar på både hur det sexuella umgänget respektive 

det sexuella övergreppet konstrueras i allmänhet och hur det sexuella samtycket konstrueras i 

synnerhet. Den första frågan handlar om hur den sexuella handlingen förstås, exempelvis 

vilka delar av kroppen som är involverade (mun, genitalier, anus med mera) och på vilket sätt 

(smekas, penetreras, slickas med mera). Vid läsningen av materialet har den här frågan ringat 
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in delar av materialet som definierar vilka handlingar som ska förstås som sexuella men också 

var gränsen för sexuella handlingar går, det vill säga vilka handlingar som inte tolkas som 

sexuella. Knutet till det sexuella samtycket ger den här frågan även svar på vilka handlingar 

som anses möjliga att samtycka till. Den andra frågan handlar om att identifiera vilka subjekt 

som utför den sexuella handlingen samt med vilka subjekt handlingen genomförs. Vid 

läsningen av materialet innebar det både konstruktionen av de subjekt som frivilligt deltar i 

sexuellt umgänge med varandra samt konstruktionen av gärningsmannen och målsäganden i 

förhållande till sexualbrottet. Frågorna var och när handlingen genomförs har kommit att 

handla både om scenen för de sexuella handlingarna och när samtycket ges i förhållande till 

den sexuella handlingen. Dessa två frågor visar på hur materialet konstruerar den tidsliga och 

rumsliga kontexten inom vilken sexuella handlingar respektive sexualbrott sker. Frågan om 

hur en handling genomförs ringar i materialet in de omständigheter under vilka en handling 

genomförs (med samtycke, våld, tvångsmedel, utnyttjande etcetera) samt under vilka 

omständigheter ett samtycke lämnats (det vill säga om det ges under förutsättningar som gör 

att samtycket kan accepteras som giltigt). Slutligen handlar frågan om varför en handling 

genomförs både om att förstå varför en person genomför en sexuell handling eller ett sexuellt 

övergrepp samt varför en person samtycker eller inte till en sexuell handling. Vid läsningen 

av materialet har frågorna stundvis gått in i varandra vilket har gjort att ett och samma stycke 

har kunnat kodas som tillhörande två eller flera kategorier av frågor.  

Nästa steg i bearbetningen av materialet har utgjorts av en tematisk analys av resultatet 

från kodningen. Resultatet av kodningen sorterades in i två kodningsscheman: ett schema 

baserat på publikationstyp och ett baserat på fråge-kategori. Den tematiska analysen har utgått 

från de kodningsscheman som baserats på fråge-kategorierna vilket innebär en läsning inom 

varje fråge-kategori men över publikationstyperna. Den tematiska analysen är egentligen en 

process som pågått genom hela bearbetningen av materialet där vissa teman upptäckts redan 

vid den första genomläsningen. Den tematiska analysen har därför inte bara bestått i att 

upptäcka teman utan även organisera och utveckla redan identifierade teman. Ordnandet av 

kodningarna till teman har skett genom att koppla samman återkommande begrepp, 

föreställningar och argument som framträder i publikationerna, både i diskussioner som 

präglas av en bred konsensus och i diskussioner där det råder oenighet. Med teman avses 

också kluster av begrepp som återkommande kopplas samman i publikationerna. I 

konstruktionen av teman samt i bedömningen av vilka teman som är mest relevanta för 

uppsatsens syfte har uppsatsens teoretiska ingångar varit vägledande, främst de två 
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perspektiven det sexuella samtycket och heteronormativitet.  

Vid läsningen och bearbetningen av materialet har fokus främst legat på vilka idéer som 

uttrycks i publikationerna och inte vem det är som författat den enskilda publikationen, 

uppsatsen är alltså idécentral snarare än aktörscentral (Esaiasson et al. 2012, 218). Tolkningen 

av materialet har därför inte tagit sikte på vad författarna bakom publikationerna hade för 

avsikt att förmedla för budskap i sin särskilda text. Istället har utgångspunkten varit att 

publikationerna i lagstiftningsprocessen tillsammans skapar en helhet som är större än 

summan av de enskilda delarna. I tolkningsarbetet innebär det att helheten förstås utifrån de 

enskilda delarna men att de enskilda publikationerna och textstyckena också måste 

begripliggöras utifrån helheten (Esaiasson et al. 2012, 221ff). Rent konkret har det inneburit 

att ett textstycke begripliggörs i förhållande till lagstiftningsprocessens publikationer som 

helhet, inte i förhållande till andra texter som producerats av samma författare i andra 

kontexter än lagstiftningsprocessen. Tolkningen av materialet har alltså tagit sikte på hur 

publikationerna tillsammans konstruerar ett sexuellt skript, vilket i förlängningen belyser 

vilka normer och föreställningar publikationerna förmedlar till samhället i stort. 

När det gäller tolkningsarbete kommer tolkningen alltid att präglas uttolkarens 

förförståelse och tidigare erfarenheter. Det innebär att samma metod och material kan 

resultera i olika slutsatser om uttolkarnas förförståelse skiljer sig från varandra. För att 

förstärka undersökningens validitet bör därför den särskilda förförståelsen som präglar 

tolkningen som görs i undersökningen specificeras (Esaiasson et al. 2012, 222). I uppsatsen 

sker tolkningen av materialet utifrån en genusvetenskaplig förförståelse vilket innebär att kön 

och genus alltid anses vara relevanta perspektiv i tolkningen av materialet. För uppsatsen 

innebär det att även när publikationerna använder sig av ett till synes könsneutralt språkbruk 

kan det finns könade implikationer i resonemanget. Förutom den teoretiska förförståelsen kan 

tolkningen även präglas av att uppsatsen är situerad i samma kulturella och tidsmässiga 

kontext som publikationerna. Det innebär att tolkningen av materialet sker inom samma 

kulturella skript som publikationerna är publicerade i och därmed kan präglas av samma 

samhälleliga normer och föreställningar som format publikationerna. 

Teoretiska ingångar 
Som framkommit av metodavsnittet används uppsatsens teoretiska ingångar på två olika 

nivåer: bearbetningsnivå och analysnivå. Användningen av teori på bearbetningsnivån utgörs 

av teorin om sexuella skript av Gagnon och Simon som operationaliserats för att få fram de 
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frågor som använts vid kodningen av texterna. När resultatet från kodningen sedan ordnas i 

teman och undersökts på analysnivå användes två andra teoretiska perspektiv: det sexuella 

samtycket och heterosexualitet. Teoriavsnittet är med bakgrund av detta indelat i tre delar. En 

första del som kort redogör för vad det innebär för uppsatsen att ha teorin om sexuella skript 

som utgångspunkt i bearbetningen av materialet. Den andra och tredje delen av avsnittet 

redogör för de två teoretiska perspektiven som är mest centrala på analysnivån och förklarar 

hur dessa perspektiv kommer att användas i relation till materialet. 

Teorin om sexuella skript 
Utgångspunkten i teorin om sexuella skript som Gagnon och Simon utvecklar är att mänsklig 

sexualitet är ett resultat av sociala konstruktioner snarare än av biologiska faktorer. Teorin är 

alltså en socialkonstruktivistisk förståelse av mänsklig sexualitet där beteenden och 

handlingar inte förstås som sexuella i sig utan kodas som sexuella genom den sociala 

förståelsen för vad som är sexuellt. Vilka kroppar och kroppsdelar som anses vara sexuellt 

upphetsande, vilka handlingar som anses sexuellt njutningsfulla och vilka situationer där 

sexuella aktivitet är lämpliga eller förväntade är alla resultatet av sociala definitioner (Gagnon 

och Simon 1973, 198). Istället för att förstå sexuellt beteende som ett resultat av biologiska 

instinkter liknar Gagnon och Simon det som att följa ett dramaturgiskt manus, ett skript. 

Skriptet definierar inte bara den sexuella handlingen utan också vem eller vilka som genomför 

den och i vilken kontext (Gagnon och Simon 1973, 13ff). Att den här teorin utgör 

utgångspunkten i bearbetningen av materialet innebär att handlingar, individer, platser med 

mera görs sexuella i materialet, det finns ingen bestämd definition av vad som är sexuellt.  

Gagnon och Simon menar att det sexuella skriptet kan delas in i tre nivåer: det kulturella 

skriptet, det interpersonella skriptet och det intrapersonella skriptet (Gagnon och Simon 2002, 

30f). I den här uppsatsen kommer fokus vara det sexuella skriptet på kulturell nivå som kan 

förstås som konstruerat utifrån flera olika samhälleliga institutioner som religion, politik, 

juridik och konst. Det kulturella skriptet fungerar som en referenspunkt för vilket sexuellt 

beteende och umgänge som förstås som det normala, normen, och vilket beteende och 

umgänge som förstås som avvikande, marginaliserat eller till och med oönskat (Wiederman 

2015, 496f). Teorin om sexuella script erbjuder alltså ett sätt att förstå publikationerna som 

ingår i lagstiftningsprocessen som en del i konstruktionen av det kulturella scriptet. Det 

innebär att sexualbrottslagstiftningen inte bara beskriver utan även konstruerar vad som ska 

anses vara lagligt och olagligt, normativt och avvikande, sexuellt beteende.  
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Det sexuella samtycket 
I sin bok Sex och Samtycke diskuterar Petter Asp det sexuella samtycket inom den svenska 

lagstiftningen. Asp diskuterar samtyckets struktur och giltighet ur ett rättsligt perspektiv och 

sätter det i relation till sexualbrottslagstiftningens utformning och skyddsintresse (Asp 2010, 

16f). En utgångspunkt i uppsatsens förståelse för det sexuella samtycket kommer vara det som 

Asp framför om samtycket som ett normativt begrepp. Samtyckesbegreppet som normativt 

innebär enligt Asp att det saknar en deskriptiv definition; ett samtycke kan inte reduceras till 

ett enkelt ”ja”. Samtyckets giltighet är nämligen inte bara beroende av dess form utan även 

kontexten inom vilket det uttryckts, de omständigheter under vilka samtycket lämnats samt 

vilka medel som använts för att få fram samtycket (Asp 2010, 82f). Det betyder att det inte 

räcker med att besluta om en samtyckesreglering ska införas eller inte, lagstiftaren måste även 

definiera vad som ska räknas som ett giltigt samtycke (Asp 2010, 206). Det här innebär att 

publikationerna i lagstiftningskedjan inte bara utgör en diskussion om en samtyckesreglering 

bör införas eller inte, publikationerna konstruerar också vad som ska utgöra ett giltigt 

samtycke i en sådan lagstiftning.  

Medan Asp diskuterar det sexuella samtycket i relation till sexualbrottslagstiftningens 

utformning lyfter Joseph J. Fischel det sexuella samtycket och diskuterar dess roll i den 

sexuella kulturen i stort. Enligt Fischel är en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning 

förvisso att föredra framför andra alternativa utformningar av lagstiftningen, men ur ett 

sexualpolitiskt perspektiv är fokus på samtycke otillräckligt och kan resultera i begränsade 

eller missriktade politiska åtgärder (Fischel 2019, 3f). Fischel menar att genom att 

sammankoppla samtycke med värden som ömsesidighet, respekt, åtrå och njutning skapas en 

falsk dikotomi mellan sex och sexuella övergrepp. Enligt denna dikotomi förväntas det 

samtyckta sexet vara önskat, njutningsfullt och rent av fantastiskt, medan övergreppet är 

dåligt, smärtsamt och hemskt.  Problemet är att samtycke inte är någon garanti för ett 

njutningsfullt, bra sex, tvärtom samtycker människor ofta till sex som visar sig vara 

medelmåttigt eller rent av dåligt (Fischel 2019, 18f). Istället för en dikotomi kan sexuella 

handlingar delas in i en rad olika kategorier utifrån om den sexuella handlingen är 

njutningsfull eller otillfredsställande; bra eller dålig; önskad eller oönskad; samtyckt eller 

icke-samtyckt; och så vidare. Samtycke kan, i bästa fall, skilja en laglig sexuell handling från 

ett sexuellt övergrepp men samtycket i sig kan inte skilja en njutningsfull sexuell handling 

från en otillfredsställande eller bra sex från dåligt sex (Fischel 2019, 176). För att tydligare 

kunna undersöka och diskutera problem inom den sexuella kulturen bör därför värden som 
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ömsesidighet, njutning etcetera granskas och värderas för sig själva istället för att byggas in i 

samtyckesbegreppet (Fischel 2019, 21). Fischels kritiska granskning av vad samtycket 

egentligen betyder blir i uppsatsen användbart för att problematisera de värden som i 

publikationerna länkas samman med samtycket. 

Ett annat problem som Fischel lyfter med samtycke som en sexualpolitisk utgångspunkt 

är att det riskerar att skymma strukturer och normer inom den sexuella kulturen. En anledning 

till detta är att vid bedömningen av om samtycke förelegat en sexuell handling eller inte måste 

bedömningen per definition utgå ifrån en avgränsad händelse mellan två eller flera individer, 

fokus ligger på den individuella sexuella situationen snarare än på strukturer i en vidare 

sexuell kultur (Fischel 2019, 18f). Det gör, enligt Fischel, att samtycke inte kan förklara 

varför de flesta som begår sexuella övergrepp är män och inte heller normaliseringen av mäns 

tvingande eller exploaterande beteende som utförs i syfte att åtnjuta sexuella handlingar av 

andra (Fischel 2019, 175ff). Fischel menar att dessa strukturer bättre förklaras i termer av 

sexuellt berättigande, autonomi och tillgänglighet vilka tillsammans skapar en hierarkisk 

ordning eller könad asymmetri gällande sexuell njutning där män innehar en fördelaktig 

position i förhållande till att erhålla sexuell njutning (Fischel 2019, 27). För att motarbeta 

dessa strukturer och uppnå en mer rättvis sexuell kultur kan inte sexuell autonomi likställas 

med att samtycka till sexuella handlingar. Istället bör sexuell autonomi förstås som 

möjligheten till medbestämmande (co-determine) i sexuella relationer så att deltagarna har 

möjligheten att tillsammans utforma och styra riktningen i det sexuella umgänget (Fischel 

2019, 148). Publikationerna diskuterar förvisso samtycke utifrån lagstiftningens utformning, 

och gällande sexualbrottslagstiftningens utformning anser Fischel att en samtyckesreglering 

är det minst dåliga alternativet. Samtidigt kan diskussionen som förs i publikationerna förstås 

som ett försök att utifrån (sexual)politiska mål, värderingar och åsikter komma fram till hur 

det sexuella samtycket ska definieras i den svenska sexualbrottslagstiftningen. Fischels teori 

kan därmed användas för att förstå och kritiskt granska resonemanget med vilket 

publikationerna försöker komma fram till det sexuella samtyckets definition i lagstiftningen. 

Heterosexualiteten som institution 
Den teoretiska förståelsen av heterosexualitet som kommer att ligga till grund för analysen i 

den här uppsatsen är främst den som förs fram av Stevi Jackson i boken Heterosexuality in 

Question (1999). Utgångspunkten för Jacksons resonemang är att tydligt skilja mellan 

heterosexualitet som institution och heterosexualitet som praktik vilket gör det möjligt att 
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kritisera heterosexualitet som struktur och samtidigt ta hänsyn till komplexiteten i och 

mångfalden av heterosexuella erfarenheter (Jackson 1999, 129). För Jackson är 

heterosexualiteten en social konstruktion som inkluderar, men inte är begränsad till, sexuella 

praktiker och som institutionaliseras genom statliga sanktioner, lagstiftning och sociala 

konventioner. Jackson menar att eftersom sexualiteten är en social konstruktion där inga 

handlingar, kroppar eller situationer är sexuella i sig så är sexualiteten i sig varken 

förtryckande eller frigörande. Det är istället inom sin kulturella och historiska kontext som 

sexualiteten konstruerats som förtryckande (Jackson 1999, 4f). I den här uppsatsen kommer 

Jacksons resonemang om heterosexualiteten som institution användas för att förstå hur 

perspektiven kön, genus och sexualitet vävs samman. Jackson teori kommer också att 

användas för att synliggöra hur heterosexualiteten som institution påverkar det sexuella 

skriptet på kulturell nivå, både när det gäller förståelsen av sexuella handlingar och 

sexualbrott som samhällsfenomen.  

När det gäller sambandet mellan kön, genus och sexualitet menar Jackson att 

heterosexualiteten som institution i sig kan förstås som en hierarkisk könsordning som 

underordnar kvinnor genom en appropriering av deras kroppar och arbete. Uppdelningen 

mellan kvinnor och män ska därför inte förstås som biologiskt given utan som sociala 

kategorier som definieras genom sin hierarkiska relation till varandra (Jackson 1999, 129ff). 

Enligt en heterosexuell ordning förväntas individen födas med en av två olika uppsättningar 

genitalier (penis eller vagina) vilka definierar individens könstillhörighet (man eller kvinna) 

och tillskriver individen ett lämpligt genusuttryck (maskulinitet eller femininitet). Vidare 

förväntas denna individ attraheras av personer av ”det motsatta könet” och genomföra 

sexuella handlingar med personer som har en annan uppsättning genitalier än den själv. Det 

här resulterar i en social uppdelning mellan män och kvinnor och en kulturell konstruktion av 

femininitet och maskulinitet (Jackson 1999, 6).  

I sin granskning av heterosexualiteten som institution menar Jackson att inte överdrivet 

fokus bör riktas mot just den sexuella aspekten av heterosexualiteten eftersom sexualitetens 

roll har överdrivits och konstruerats som en ”special arena” i det sociala livet (Jackson 1999, 

4). I den här uppsatsen kommer dock särskilt heterosexualitetens konstruktion av sexualitet 

och sexuella handlingar att användas eftersom det kan förklara publikationernas konstruktion 

av sexuella handlingar. I ett samhälle där heterosexualiteten institutionaliseras och 

privilegieras är det, enligt Jackson, nämligen helt omöjligt att undvika en heterosexuell 

inramning av begär, njutning och sexuella praktiker. Det innebär att oavsett individens 
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sexuella läggning eller kritiska förhållningssätt till heteronormativa föreställningar, kan 

kulturella förståelser av sexualitet i termer av aktiv/passiv och överordnad/underordnad 

fortfarande prägla individens förståelse av sin egen sexualitet (Jackson 1999, 18f). I det 

heterosexuellt präglade samhället framstår endast det penetrativa vaginala samlaget som 

”riktigt sex” vilket leder till att andra sexuella handlingar framställs som det näst bästa eller 

som förspel inför huvudakten. När sex likställs med en enda sexuell handling framstår 

dessutom andra sexuella handlingar som avvikande och perversa (Jackson 1999, 74).  

Jackson kopplar även samman heterosexualiteten som institution med Gagnons och 

Simons teori om sexuella skript och visar hur detta även kan förklara våldtäkt som 

samhällsfenomen. Enligt Jackson är våldtäkt nämligen inte bara en våldshandling utan det är 

samtidigt en sexuell handling (Jackson 1999, 52). De sexuella skripten konstrueras, på 

kulturell nivå, i en heteronormativ kontext där aktivitet, aggressivitet och dominans kopplas 

till maskulinitet medan passivitet och underordning kopplas till femininitet. Med denna 

föreställning följer en idé om att mäns sexuella erövringar bekräftar deras maskulinitet och 

när en man misslyckas med att förföra och få tillfredsställelse av en kvinna förstås det som ett 

misslyckande av hans dominans över henne och ett hot mot hans maskulinitet (Jackson 1999, 

47f). Idén om en aggressiv och dominerande manlig sexualitet begränsar i sin tur kvinnors 

sexuella självbestämmande och autonomi där kvinnor måste anpassa sitt sexuella beteende 

med hänsyn till manlig sexuell aggressivitet (Jackson 1999, 52f). Det här har resulterat i att 

det finns olika förväntningar på män respektive kvinnor gällande hur de ska agera sexuellt där 

män förväntas ta initiativ till sexuella handlingar medan kvinnor endast förväntas ta ställning 

till männens initiativ. Med denna föreställning följer en idé om att mannen behöver vara listig 

och envis i sitt försök att förföra kvinnan och övervinna hennes motstånd. Kvinnan, å andra 

sidan, förväntas visa en viss obeslutsamhet gentemot sex där hon först säger nej (fast hon 

menar ja) för att sedan samtycka till det sexuella umgänget. Det leder till att manipulation ses 

som en naturlig del i det sexuella spelet och resulterar i att kvinnor genomför sexuella 

handlingar som de egentligen inte vill delta i (Jackson 1999, 49). Det innebär även att samma 

sexuella skript som beskriver vad som är normalt sexuellt beteendet för män och kvinnor 

också kan användas för att förstå en förövares motiv och beteende och sexualbrott som 

samhällsfenomen (Jackson 1999, 47). 
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Tidigare forskning 
Den feministiska forskningen och teoribildningen om sexuella övergrepp har en lång historia 

som tar form under 1970- och 1980-talet med teoretiker vars resonemang influerat feministisk 

forskning på området. Susan Brownmiller utgår i sin bok Against Our Will. Men, Women and 

Rape utifrån ett strukturellt perspektiv där det sexuella våldet kopplas samman med kvinnors 

underordning i samhället. Enligt Brownmiller fungerar själva hotet om våldtäkt som kvinnor 

lever under som upprätthållande av patriarkatet (Brownmiller 1975). I boken Toward a 

Feminist Theory of State diskuterar Cathrine MacKinnon det sexuella våldet i relation till 

heterosexualiteten som institution och hur gränsen mellan sexuellt umgänge och sexuella 

övergrepp blir otydlig. Enligt MacKinnon blir gränsen svårdragen på grund av förståelsen av 

samtycke och tvång inom det heterosexuella umgänget där samtycke ses som förhandlings- 

och/eller erövringsbart (MacKinnon 1989). Vidare undersöker Gayle Rubin hur sociala 

normer och idéer om sex och sexualitet ordnar sexuella praktiker utifrån ett hierarkiskt system 

av sexuella värden. Enligt Rubin belönas individer vars sexuella praktiker värderas högt inom 

denna hierarki medan individer vars sexuella praktiker hamnar längre ner i hierarkin utsätts 

för sociala sanktioner (Rubin 2002, 151). Enligt Rubin blir det därför viktigt att skilja mellan 

våldtäktslagstiftning och lagstiftning som reglerar vilka sexuella praktiker som ska vara 

tillåtna. Det väsentliga i lagstiftningen bör vara hur handlingen genomförs och hur parterna 

behandlar varandra och inte vilken sexuell handling eller sexuell praktik det är som 

genomförs (Rubin 2002, 153f). 

Heterosexualitet och sexuellt umgänge/övergrepp 
Från den tidigare feministiska teoribildningen om heterosexualitet under 1970- och 1980-talet 

har teoribildning inom det här området främst fokuserat på att synliggöra heterosexualiteten 

som norm eftersom den tenderar att bli omarkerad eller tagen för given. Genom att placera 

heterosexualiteten i fokus för studien synliggörs de normer och praktiker som kopplas samma 

med heteronormativiteten, men då synliggörs även hur människor i sin heterosexuella praktik 

kan bryta med heteronormativa föreställningar (Beasley 2010, 206f). När heterosexualiteten 

sätts i fokus kan den med andra ord visa hur människor begripliggör sin egna sexuella praktik 

utifrån en heteronormativ förståelse av det sexuella umgänget även när deras praktik skiljer 

sig från den normativa föreställningen. 

I sin intervjustudie undersöker exempelvis McPhillips, Braun och Gavey hur samlaget 

som norm präglar män och kvinnors förståelse av det (hetero)sexuella umgänget. De kommer 
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fram till att även om sex kan förstås som flera olika sexuella handlingar finns det en tydlig 

uppfattning bland både män och kvinnor att samlaget alltid är en del av det sexuella 

umgänget, det logiska slutet av en på rad följande sexuella handlingar (McPhillips et al. 2001, 

232f). Inom konstruktionen av normativt heterosexuellt umgänge är även samlagsnormen 

sammanlänkad med idén om orgasmen som bevis på sexuell njutning och att (den manliga) 

orgasmen utgör det naturliga avslutet på det sexuella umgänget (Thomas et al. 2017, 282). 

Om det sexuella umgänget avslutas innan mannen får orgasm kan det därmed förstås som om 

det avbryts ”mitt i”. Enligt Thomas et al. har detta resulterat i att kvinnor kan fejka sin egen 

orgasm för att på så sätt få fram partnerns (mannens) orgasm och därmed avsluta ett dåligt 

eller ovälkommet sexuellt umgänge (Thomas et al. 2017, 293f). Även om ingen av dessa 

studier uttryckligen använder sig av Gagnon och Simons teori om sexuella skript jämför 

författarna föreställningarna om det sexuella umgänget med normativa skript för 

heterosexuellt umgänge (McPhillips et al. 2001, 233; Thomas et al. 2017, 282). 

Svensk forskning präglad av ett könsmaktsperspektiv 
Den svenska forskningen om sexualbrott har skett inom flera områden med fokus på både 

lagstiftning, sociala åtgärder och kulturella föreställningar om sexuellt våld. Sexualbrott 

kopplas ihop med det mer övergripande problemet med mäns våld mot kvinnor och både 

politiska insatser och forskningen har präglats av ett feministiskt perspektiv (Nilsson och 

Lövkrona 2015, 38). I antologin Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar skildras både 

teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor samt det ansvar som svenska myndigheter 

och andra samhällsaktörer har på detta område. Utifrån ett könsmaktsperspektiv förstås här 

mäns våld mot kvinnor som upprätthållande av mäns överordning och kvinnors underordning 

(Johnsson-Latham 2014, 22). Våldet kan, förutom att upprätthålla mäns överordning, förstås 

som ett sätt att göra maskulinitet och mäns våldsanvändande kan även legitimeras av 

kulturella föreställningar om kön (Gottzén 2014, 100f). Även Gabriella Nilsson och Inger 

Lövkrona anlägger ett könsmaktsperspektiv på hur våldet ska förstås i sin bok Våldets kön. 

Kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser där de diskuterar olika kulturella 

föreställningar och idéer om våld. Nilsson och Lövkrona visar hur traditionella normer om 

kön och sexualitet påverkar förståelsen av det sexuella våldet. Enligt dem är synen på sexuellt 

våld starkt präglat av heteronormativa föreställningar om manlig och kvinnlig sexualitet. 

Inom den heteronormativa relationen konstrueras nämligen mannens sexualitet som aktiv och 

kvinnans som passiv, en föreställning som sedan präglar förståelsen av det sexuella 
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övergreppet (Nilsson och Lövkrona 2015, 90f). Den svenska traditionen av att anlägga ett 

feministiskt perspektiv på sexualbrott utgör med andra ord den vetenskapliga och politiska 

bakgrund mot vilken den samtyckesbaserade lagstiftningen har utformats.  

Inom det straffrättsliga forskningsfältet har forskningen undersökt både 

sexualbrottslagstiftningens utformning och praktiska tillämpning. Även om den här 

forskningen producerats inom en tvångsreglerad snarare än en samtyckesreglerad 

sexualbrottslagstiftning ger denna forskning ändå en värdefull insikt i den kontext i vilken den 

samtyckesreglerade lagstiftningen konstruerats. Då vissa strukturer och begrepp återkommer 

mer eller mindre oförändrade i den nya lagstiftningen blir den här forskningen också relevant 

för att förstå den nya lagstiftningen. Linnea Wegerstad har, exempelvis, i sin avhandling 

Skyddsvärda intressen & straffvärda kränkningar. Om sexualbrotten i det straffrättsliga 

systemet med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande undersökt hur lagstiftningen 

konstruerar det sexuella våldet och frågar sig vad som gör att vissa handlingar förstås som just 

sexuella. Wegerstads utgångspunkt är att vad som förstås som ett sexualbrott inte är objektivt 

givet utan konstrueras inom en specifik kontext och avhandlingen syftar därför till att 

synliggöra de grunder på vilka sexualbrotten särskiljs från andra våldsbrotten (Wegerstad 

2015, 12ff). I sin avhandling Hans (ord) eller hennes?: en könsteoretisk analys av 

straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp undersöker Ulrika Andersson den rättsliga 

tillämpningen av sexualbrottslagstiftningen. Utifrån en diskursanalys granskar Andersson hur 

rättsskyddssubjektets kön, kropp och sexualitet konstrueras i den straffrättsliga hanteringen av 

sexualbrott (Andersson 2004, 19). Andersons och Wegerstads avhandlingar har precis som 

denna uppsats ett genusteoretiskt perspektiv på sexualbrott men medan avhandlingarna 

fokuserar på den färdiga lagstiftningens utformning och tillämpning är denna uppsats fokus 

snarare hur lagstiftningens utformning förhandlas och fastställs i lagstiftningsprocessens 

publikationer.  

Samtycke och sexualbrottslagstiftning i utländsk rätt 
Det finns idag andra länder, exempelvis Kanada och Australien som har utformat sin 

sexualbrottslagstiftning utifrån en samtyckesreglering där lagstiftningens faktiska effekter är 

möjliga att utvärdera. Powell et al. undersöker exempelvis hur olika diskurser om sex, 

samtycke och sexuella övergrepp influerar rättegångar i våldtäktsfall inom den australiensiska 

kontexten. De visar att även om förståelsen av samtycket har förändrats sedan en 

samtyckesbaserad lagstiftning infördes så påverkar traditionella sociala diskurser, idéer och 



        

  16 

   

   

 

myter om sexuella övergrepp fortfarande tolkningen av våldtäktsfall i rättssalen (Powell et al. 

2013, 476). Elizabeth Stoker Bruenig frågar sig vad som egentligen kan åstadkommas med en 

samtyckesbaserad lagstiftning som inte redan uppnås med en tvångsreglerad lagstiftning. 

Enligt Stoker Bruenig kvarstår nämligen problemet med att ord står mot ord i den rättsliga 

bedömningen även med en samtyckesreglering (Stoker Bruenig 2015, 65). Samtidigt menar 

andra att även om problemet med att ord står mot ord kvarstår så utgör samtyckesregleringen 

en bättre utgångspunkt eftersom fokus flyttas från vad målsägande gjorde för att visa att den 

inte samtyckte till vad den tilltalade gjorde för att försäkra sig om att samtycke fanns (Pineau 

1989, 233). Pineau menar att om samtycket förstås som en ömsesidig kommunikation mellan 

två parter kommer högre krav att ställas på vad som utgör ett giltigt samtycke och förövaren 

kan därmed inte försvara sig med att målsäganden aldrig sa nej (Pineau 1989, 236). 

Vidare problematiserar Michal Buchhandler-Raphael hur normerande verkan en 

samtyckesbaserad lagstiftning egentligen kan ha och kopplar det till hur våldtäktsbrottet 

förstås och definieras i amerikansk lagstiftning. Buchhandler-Raphael menar att ett problem 

med en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning är att den definierar våldtäkt som ”sex utan 

samtycke” och därmed missar andra uttryckssätt som sexuella övergrepp kan ta. Istället för att 

förstå sexuella övergrepp som antingen sex eller våld behöver själva förståelsen för sexuella 

övergrepp förändras bortom denna dikotomi. Enligt Buchhandler-Raphael kommer en 

samtyckeslagstiftning inte uppnå de önskade normativa effekterna som lagstiftaren hoppas på, 

för det krävs istället en omdefiniering av sexuella övergrepp så att det förstås i termer av 

makt, dominans och kontroll (Buchhandler-Raphael 2011, 227f).  

Det finns med andra ord en viss osäkerhet kring vilka effekter en samtyckesbaserad 

sexualbrottslagstiftning egentligen kan generera gällande en förändring av normer och 

attityder om sexualbrott i samhället och rättssalen. Osäkerheten kan förstås som en följd av att 

diskussionen om samtycke ofta handlar om huruvida samtycke ska utgöra grunden till 

samtyckeslagstiftningen eller inte medan mindre utrymme har getts till exakt hur samtycket 

ska definieras. En annan förklaring kan vara att legislativa definitioner av samtycke inte 

fångar upp mångfalden och nyanserna i hur människor faktiskt samtycker till sexuellt 

umgänge. På senare år har därför allt fler studier kritiskt undersökt hur samtycke bör förstås 

och definieras i lagstiftningen samt hur samtycke faktiskt uttrycks mellan människor i sexuellt 

umgänge (Shumlich och Fisher 2018, 249). Bilden av samtycket som ett tydligt uttryckt ”ja” 

som svar på en explicit fråga om sexuellt umgänge verkar nämligen inte representera 

verkligheten där frågan eller samtycket sällan uttrycks verbalt. Det finns även en tendens att 
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mellan sexuella partners, både i långvariga och nyetablerade sexuella relationer, endast 

diskutera samtycke om ett sexuellt umgänge övergår i ett övergrepp (Shumlich och Fisher 

2018, 257f). Ur ett feministiskt perspektiv har även individens förmåga att fritt samtycka till 

en sexuell handling ifrågasatts. Melissa Burkett och Karine Hamilton visar exempelvis hur 

unga, heterosexuella kvinnor påverkas av normer om kön och heterosexualitet när de väljer att 

samtycka till en sexuell handling eller inte (Burkett och Hamilton 2012, 817).  
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Undersökning 
Sexualbrottskommittén kommer i sin utredning fram till att samtycke är ett olämpligt begrepp 

för den utformning av lagstiftningen som de föreslår och väljer istället uttrycket ”delta 

frivilligt” (SOU 2016:60, 17). För att förtydliga kopplingen mellan materialet och de 

teoretiska ingångarna kommer dock begreppet ”det sexuella samtycket” användas även när 

det i materialet står ”inte deltar frivilligt”. Vidare används termen ”sexuella övergrepp” både 

som ett paraplybegrepp för de sexuella handlingar som omfattas av sexualbrottslagstiftningen 

samtidigt som det i den nya lagstiftningen ersätter begreppet ”sexuellt tvång”.  

Vad som utgör en sexuell handling 
I sexualbrottslagstiftningen beskrivs den sexuella handlingen som densamma oavsett om den 

ingår i det sexuella umgänget eller i det sexuella övergreppet. Det som skiljer ett sexuellt 

umgänge från ett sexuellt övergrepp är istället om handlingen genomförs med eller utan 

samtycke. Det innebär att när publikationerna diskuterar vilka handlingar som ska vara 

möjliga att döma som sexualbrott konstruerar de samtidigt vilka handlingar som ska förstås 

som sexuella. Det här avsnittet inleds med en redogörelse av publikationernas förståelse av 

vilka handlingar som är sexuella. Därefter följer en redogörelse för hur de sexuella 

handlingarnas allvarhetsgrad i lagstiftningen ordnas utifrån samlaget som jämförelsenorm. 

Avsnittet avslutas sedan med publikationernas diskussion om hur de sexuella handlingarna 

ska avgränsas från varandra. 

Vilka handlingar är sexuella 
En utgångspunkt i publikationernas förståelse av sexuella handlingar kommer från förarbeten 

till tidigare lagändringsförslag, nämligen den definition av sexuella handlingar som läggs 

fram i proposition 2004/05:45 (Lagrådsremiss, 87). Propositionen anser att bedömningen av 

huruvida en handling är sexuell eller inte bör utgå ifrån om: 
”… handlingen har haft en påtaglig sexuell prägel samt varit ägnad att tydligt kränka 

offrets sexuella integritet. För att en handling skall anses ha haft en påtaglig sexuell 

prägel bör det räcka att handlingen varit av sådan karaktär att den typiskt sett syftar till 

att väcka eller tillfredsställa bådas eller enderas sexuella drift. Frågan om den sexuella 

handlingen medfört en direkt tillfredsställelse av könsdriften eller inte bör dock lika 

lite som i dag vara av betydelse vid den rättsliga bedömningen.” 

(Prop. 2004/05:45, 33) 

Propositionen sätter alltså upp kriterier utifrån vilka en handling kan bedömas som sexuell 
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men ger också exempel på konkreta handlingar som är sexuella. Sexuella handlingar 

involverar exempelvis att parternas könsorgan berört varandra, att med sitt könsorgan beröra 

en annans kropp eller att med mun eller fingrar beröra en annans könsorgan (Prop. 

2004/05:45, 31). Även handlingar som att föra in ett föremål i en annan persons vagina eller 

anus samt att onanera på sig själv eller en annan ska förstås som sexuella. Förutom dessa 

handlingar som konstrueras som sexuella i sig finns det även andra handlingar som ingår i det 

sexuella umgänget som genom en bedömning av situationen i dess helhet kan förstås som 

sexuella (Prop. 2004/05:45, 34). Propositionen förstår alltså sexuella handlingar utifrån 

särskilda bedömningskriterier, som konkreta handlingar som är sexuella i sig, eller som en del 

i det sexuella umgänget som situation.  

Genom att publikationerna förstår beröring mellan könsorganen, beröring av mun och 

anus med könsorgan eller beröring av könsorgan med fingrar som handlingar som är sexuella 

i sig centrerar publikationer sin förståelse av sexuella handlingar kring könsorganen. Det här 

hänger samman med en konstruktion av könsorganen som sexuella i sig medan andra 

kroppsdelar ses som sexuellt laddade i varierande grad. I vilken grad en handling förstås som 

sexuell blir därmed delvis beroende av vilka kroppsdelar som varit involverade i den sexuella 

handlingen. Här förstås beröringar mellan könsorganen som de mest sexuella handlingarna, 

medan handlingar som involverar beröring av mindre laddade kroppsdelar förstås som mindre 

sexuella (Wegerstad 2015, 187f).  

Förutom att vissa handlingar framställs som sexuella i sig förstår publikationerna även 

handlingar som sexuella utifrån särskilda bedömningskriterier. I lagstiftningen utgörs dessa 

bedömningskriterier av om handlingen har haft en påtaglig sexuell prägel samt varit ägnad att 

kränka den sexuella integriteten (Wegerstad 2015, 196). Med påtaglig sexuell prägel menas 

att handlingen är av sådan karaktär att den syftar till att tillfredsställa den sexuella driften 

medan kränkningen av den sexuella integriteten ska bedömas utifrån vad som allmänt sett 

innebär en sådan kränkning (Wegerstad 2011, 279f). Det innebär att en handling både förstås 

som sexuell utifrån en subjektiv bedömning av en persons intentioner eller upplevelse och 

utifrån en mer objektiv bedömning om vad som i allmänhet uppfattas som sexuellt 

(Wegerstad 2011, 275). Både den enskilda handlingen och den enskilda kränkningen bedöms 

med andra ord utifrån en allmän föreställning om vad som är en sexuell handling. Det innebär 

att handlingen inte bara måste uppfattas som sexuell av deltagarna själva utan även i 

förhållande till en allmän uppfattning av det sexuella umgänget.  

Utifrån definitionen av sexuella handlingar i tidigare förarbeten diskuterar 
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publikationerna sedan särskilt hur sexuella handlingar som genomförs utan kroppslig beröring 

från gärningsmannen ska tolkas och inkluderas i lagstiftningen. Som exempel på sexuella 

handlingar utan kroppslig beröring från gärningsmannen lyfter publikationerna exempel som 

att målsäganden förmåtts smeka ”sina bröst och onanera inför gärningsmannen via 

webbkamera” (SOU 2016:60, 229). Det kan också röra sig om att personen för in sina fingrar 

eller föremål de själva valt i sitt underliv eller anus vilket dock inte ska anses vara en lika 

kränkande handling som om det vore gärningsmannens fingrar eller av denne bestämt föremål 

(SOU 2016:60, 232f). Publikationerna menar alltså att en handling kan vara sexuell utan att 

kroppslig beröring sker mellan parterna men att dessa handlingar inte kan anses vara lika 

allvarliga som handlingar som genomförs med kroppslig beröring från gärningsmannen. Även 

vid sexuella handlingar som genomförs utan kroppslig beröring mellan parterna har 

könsorganen en fortsatt central position i förståelsen av vad som gör en handling sexuell.  

Slutligen diskuterar publikationerna vilka handlingar som inte ska förstås som sexuella, 

något som främst framträder i diskussionen om utövandet av BDSM. Publikationerna 

beskriver BDSM som en situation där ”våld och tvång ingår som en del av frivilligt sexuellt 

umgänge” så att ”våld används samtidigt som en sexuell handling” (SOU 2016:60, 204). 

Samtidigt beskrivs det våld som utövas under våldtäkter, som exempelvis hårdhänt 

penetration, slag eller förnedrande ord, som våld just eftersom offret inte har samtyckt till 

dessa handlingar (Remiss 33: Göteborgs universitet, 4). Eftersom det sexuella umgänget inom 

BDSM-utövning bygger på en ömsesidig överenskommelse och ett frivilligt deltagande 

(Lagrådsremiss, 82) kan begreppet våld verka vilseledande för att beskriva de handlingar som 

ingår i utövandet av BDSM. Samtidigt är det enligt publikationerna inte möjligt för en person 

att samtycka till hur mycket våld som helst, vilket innebär att det kan förekomma våld i det 

sexuella umgänget som det inte går att samtycka till (Remiss 58: Roks, 4). Av publikationerna 

är det endast en som beskriver utövningen av BDSM i andra termer än våld, nämligen som 

”sexuella praktiker där det förekommer inslag av t.ex. bondage och dominans samt givande 

och mottagande av smärta” (Remiss 55: RFSU, 8).  

Trots att handlingar kan bli sexuella genom att ingå som en del i det sexuella umgänget, 

konstruerar publikationerna alltså inte handlingar som ingår i utövandet av BDSM som 

sexuella även då de ingår som en del av det sexuella umgänget. Istället konstrueras handlingar 

som bondage, disciplin och förnedring som våldshandlingar genom att beskrivas som frivilligt 

sexuellt umgänge där våld och tvång sker samtidigt som sexuella handlingar. Samtidigt 

förstås våldshandlingar som våld just för att en person inte samtycker till dem, vilket i fallet 
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med BDSM blir missledande då dessa praktiker grundar sig i ett ömsesidigt samtycke. Det 

verkar i så fall mer lämpligt att beskriva BDSM-praktiker i termer av givande och mottagande 

av smärta, för att betona att det handlar om frivilliga handlingar som individerna i det sexuella 

umgänget samtycker till.  

En anledning till att handlingar som ingår i utövandet av BDSM inte konstrueras som 

sexuella även när de ingår i det sexuella umgänget kan vara att de avviker från en allmän 

uppfattning av vad som är sexuellt. När den allmänna föreställningen om vad som är normalt 

sexuellt umgänge påverkar bedömningen av vilken handling som är sexuell finns det 

nämligen en risk att handlingar som avviker från normen inte bedöms som sexuella och 

därmed blir omöjliga att ge ett sexuellt samtycke till (Greenblatt 2018, 50). Det innebär att 

förståelsen av den sexuella handlingen och det sexuella samtycket inte existerar oberoende av 

varandra, utan en handling förstås som sexuell genom att den är möjlig att ge ett sexuellt 

samtycke till.  

Sexuella handlingar jämställbara med samlag 
Förutom att definiera vilka handlingar som ska förstås som sexuella och därmed omfattas av 

bestämmelsen om sexualbrott, diskuterar publikationerna också hur olika sexuella handlingar 

ska graderas efter allvarhetsgrad i lagstiftningen. Sexualbrotten kan i lagstiftningen beskrivas 

som uppdelade i olika kränkningsskikt där de mest allvarliga sexuella handlingarna omfattas 

av bestämmelsen om våldtäkt och därefter följer handlingar som omfattas av bestämmelsen 

om sexuella övergrepp och sexuella ofredanden (SOU 2016:60, 193). Med mest allvarliga 

sexuella handlingar avses i lagstiftningen ”samlag eller en annan sexuell handling som med 

hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag” (SOU 2016:60, 427). Till sexuellt 

övergrepp hör sedan sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar inte kan 

anses jämförlig med samlag (SOU 2016:60, 229). Samlaget utgör, med andra ord, den 

jämförelsenorm mot vilken en sexuell handlings kränkningsgrad bedöms (Lagrådsremiss, 28). 

Publikationerna är dock inte överens om hur samlagsbegreppet ska förstås eller vilka 

handlingar som är jämställbara med samlag.  

Sexualbrottskommittén argumenterar för att den definition av samlagsbegreppet som 

använts i tidigare förarbeten är förlegad och att förståelsen av begreppet bör förändras. Fler 

former av samlag bör inkluderas i samlagsbegreppet istället för att beskrivas i lagtext som 

sexuella handlingar som är att jämställa med samlag. Kommittén föreslår därför i sin 

utredning att samlagsbegreppet bör få en könsneutral innebörd och utvidgas till att innefatta 
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sexuella handlingar som kontakt mellan könsorganen, kontakt mellan könsorgan och mun 

samt mellan könsorgan och analöppning. Förslaget som kommittén lägger fram är med andra 

ord att samlagsbegreppet i lagstiftningen ska omfatta vaginala, orala och anala samlag (SOU 

2016:60, 221ff). I publikationerna konstrueras alltså en skillnad mellan det sexuella 

umgängets, eller övergreppets, form och vilken sexuell handling det varit fråga om. Vaginal-, 

oral- och analsex blir, med andra ord, tre olika former av sexuellt umgänge där varje form 

sedan innefattar flera olika sexuella handlingar.  

Samlaget som jämförelsenormen i lagstiftningen kan, utifrån Jacksons teori om 

heterosexualiteten som institution, förstås som att bedömningen av en handlings 

allvarhetsgrad görs inom ett heterosexuellt ramverk (Jackson 1999, 18f). Inom detta ramverk 

likställs sex med en specifik sexuell handling, det penis-penetrativa vaginalsamlaget. Därmed 

konstrueras andra sexuella handlingar som underordnade, efterhärmande eller helt enkelt som 

förspel innan det riktiga sexet börjar (Jackson 1999, 74). Med samlaget som jämförelsenorm 

reproduceras alltså en bild av det vaginala samlaget som den enda sexuella handlingen som 

utgör riktigt sex. Kommitténs förslag kan därmed förstås som ett försök att bryta med 

samlagsnormen och istället förstå en rad olika sexuella handlingar som sex. Samlagsnormen 

hör även samman med en fallocentrisk förståelse av sex där penetrationen med en penis blir 

central i förståelsen av vad som utgör sex (Jackson 1999, 75). Det här kan förklara varför 

publikationerna framställer det som att det endast finns tre olika former av sexuellt umgänge: 

vaginalt, oralt och analt. Här är penisens närvaro underförstådd där den genom att penetrera 

antingen en vagina, mun eller anus avgör vilken form det sexuella umgänget tar, men penisen 

har ingen egen form av sexuellt umgänge.  

Kommitténs förslag att utvidga samlagsbegreppet välkomnas av vissa remissinstanser 

med motiveringen att lagstiftningen utgår ifrån en otidsenlig definition av samlagsbegreppet 

(Remiss 31a: Uppsala universitet, 7); att deras förslag ger samlaget en modern definition 

vilket är positivt både principiellt och i rättstillämpningen (Remiss 42: FATTA!, 2); samt att 

det tydliggör att samlag är ”en könsneutral akt mellan personer oavsett kön” (Remiss 37: 

Amnesty International, 3). Samtidigt har nödvändigheten av kommitténs förslag ifrågasatts 

(Remiss 79: S-kvinnor, 2) utifrån argumentet att förslaget snarare kan resultera i nya 

tolkningsproblem gällande vilka sexuella handlingar som ska förstås som ett samlag (Remiss 

31a: Uppsala universitet, 7). Det är särskilt två tolkningsproblem som diskuteras i 

publikationerna. 

Det första tolkningsproblemet lyfts i publikationernas diskussion om oralsex där 
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sexuella handlingar som omfattas av begreppet oralsex tolkas olika beroende på vem 

handlingen utförs på. Tolkningen av den orala sexuella handlingen har nämligen berott på 

könstillhörigheten på personen som handlingen genomförs på så att:  
”… orala samlag utförda på män i regel ska anses jämförliga med samlag medan orala 

samlag utförda på kvinnor kan anses jämförliga med samlag.” 

(Remiss 53: RFSL, 4. Min kursivering) 

Anledningen till att oralsex förstås olika beroende på vem det utförs på är att förekomsten av 

penetration fortfarande förstås som den mest allvarliga kränkningen. Detta gör att oralsex som 

bestått av att en person med sin mun berört en annan persons underliv utan att penetration ägt 

rum inte alltid har ansetts jämförlig med samlag (Lagrådsremiss, 27f). Publikationerna 

konstruerar alltså oralsex som jämförligt med samlag om penetration förekommer och drar 

därmed slutsatsen att oralsex genomförda på män är jämförliga med samlag medan oralsex på 

kvinnor inte behöver vara det. Den penetration som äger rum vid oralsex genomförda på män 

är att munnen på den andra personen penetreras med mannens könsorgan, något som enligt 

publikationerna sker vid varje oralsex genomförda på män. När det gäller oralsex genomförda 

på kvinnor däremot verkar det vara kvinnans vagina som penetreras med den andra personens 

tunga men penetrationen är inte en nödvändig del av oralsexet.  

De fallocentriska och penetrativa normerna kan med andra ord förklara varför 

publikationerna anser att oralsex endast är jämförbart med samlag om handlingen innefattat 

penetration. Dessa normer kan även förklara varför publikationerna endast diskuterar 

kränkningen en person upplever när dennes mun blir penetrerad av en penis eller blir vaginalt 

penetrerad vid oralsex. Inom heterosexualiteten som institution konstruerar nämligen den 

fallocentriska och penetrativa förståelsen av det sexuella umgänget män som aktiva sexuella 

subjekt och kvinnor som passiva sexuella objekt (Jackson 1999, 130f). Den här uppdelningen 

mellan aktiv och passiv återfinns även i det sexuella övergreppet där förövaren konstrueras 

som aktiv och offret som passiv (Jackson 1999, 48f). Enligt denna konstruktion av den 

penetrerande parten som aktiv blir det omöjligt att förstå den penetrerande parten som något 

annat än en aktiv deltagare i det sexuella umgänget. Det gör att en man som blir ofrivilligt 

avsugen eller en person som tvingas ge oralsex till en kvinna framstår som ett omöjligt 

brottsoffer. När penetration fortfarande ses som den mest kränkande handlingen reproduceras 

alltså en könad förståelse av förövaren och brottsoffret i det sexuella övergreppet, detta trots 

att kommitténs förslag att utvidga förståelsen av samlagsbegreppet bland annat syftade till att 

könsneutralisera föreställningen om samlaget. 
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Det andra tolkningsproblemet som diskuteras i publikationerna är vilka sexuella 

handlingar som ska inkluderas inom någon av de tre formerna av samlag som kommittén 

förslår ska utgöra lagstiftningens samlagsbegrepp. Enligt RFSU inkluderar exempelvis 

vaginala samlag fler sexuella handlingar än vaginal penetration med en penis, exempelvis 

”kvinnor som har sex med kvinnor och har oralsex eller penetrerar med dildo m.m.” (Remiss 

55: RFSU, 11). Samtidigt har inte alla vaginala sexuella handlingar ansetts jämförliga med 

samlag och därför inte inkluderats i begreppet vaginalt samlag. Vaginal penetration med ett 

föremål har exempelvis ansetts jämförligt med samlag medan vaginal penetration med fingrar 

inte gjort det (Remiss 79: S-kvinnor, 3f). Även om kommitténs förslag införts så att vaginala, 

orala och anala samlag inkluderas i samlagsbegreppet finns det ett fortsatt behov att behålla 

rekvisitet sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag 

för att förtydliga vilka sexuella handlingar som ska sorteras in under våldtäktsbrott respektive 

sexuellt övergrepp (Remiss 2: Svea Hovrätt, 8). Med bakgrund av detta drar regeringen 

slutsatsen att kommitténs förslag endast resulterar i att fler sexuella handlingar utgör 

jämförelsenormer samtidigt som rekvisitet med sexuell handling jämställbar med samlag 

kvarstår i lagtexten. Eftersom bedömningen ska utgå ifrån kränkningens allvar snarare än 

vilken sexuell handling det varit fråga om är detta, enligt regeringen, inte en önskvärd 

utveckling (Prop. 2017/18:177, 28). Det innebär att det penis-penetrativa vaginalsamlaget 

kvarstår som den enda jämförelsenormen i lagstiftningen.  

I publikationerna konstrueras alltså de olika formerna av sexuellt umgänge som 

bestående både av handlingar som anses vara och handlingar som inte anses vara jämförliga 

med samlag. Det innebär att även om samlaget endast förstås som en enda sorts sexuell 

handling, nämligen det penis-penetrativa vaginalsamlaget, finns det en rad olika handlingar 

inom vaginalt, oralt och analt sexuellt umgänge som anses vara jämförliga med samlaget. Här 

återkommer problemet med att en fallocentrisk förståelse av det sexuella umgänget inte 

konstruerar någon egen form av sexuellt umgänge utifrån penisen. Det finns nämligen ingen 

vägledning gällande hur sexuella handlingar som består av omslutande av en penis med 

föremål eller fingrar ska förstås i jämförelse med samlagsbegreppet. Beröringen av en vagina 

med ett föremål ska exempelvis kunna anses vara jämförbart med samlag men om detsamma 

ska gälla en penis som berörs med ett föremål framgår inte av publikationernas resonemang.  

Då regeringen väljer att inte förändra samlagsbegreppets innebörd kvarstår alltså 

samlagsnormen även i den nya lagstiftningen. Förutom att samlagsnormen hänger samman 

med penetrativa och fallocentriska förståelser av sexuella handlingar kopplas den även ihop 
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med en konstruktion av könsorganen som sexuella i sig. Könsorganen har därmed en central 

position i konstruktionen av de sexuella handlingarna. Samlaget får sin priviligierade ställning 

bland de sexuella handlingarna just eftersom det involverar beröringen mellan två könsorgan. 

På så sätt konstrueras samlaget inte bara som den enda riktiga sexuella handlingen utan även 

som den mest njutningsfulla (Jackson 1999, 67). Det här kan även förstås utifrån bilden av det 

sexuella umgänget som ömsesidig njutning. När det gäller vilka handlingar som förstås som 

sex finns det nämligen en föreställning om att ”riktigt sex” består av en dubbelriktad 

stimulans, som med vaginalt eller analt samlag, medan handlingar som består av enkelriktad 

stimulans inte framställs som ”riktigt sex” (Adams-Clark och Chrisler 2018, 1870). Det här 

osynliggör dock det faktum att många kvinnor endast uppnår sexuell njutning och orgasm 

genom stimulans av klitoris istället för vaginal stimulans (Jackson 1999, 40). Genom att 

publikationerna endast använder sig av begreppet vagina upprätthålls dock en bild av 

samlaget som den mest njutningsfulla sexuella handlingen för både kvinnor och män.  

Den sexuella handlingens avgränsning 
Som nämnts ovan förstår publikationerna det sexuella umgänget som bestående av flera olika 

handlingar där den sexuella ”samvaron växer fram succesivt genom parternas handlande, t.ex. 

genom ömsesidigt utväxlande av kyssar, kramar och smek” (SOU 2016:60, 198). 

Sexualbrottskommittén anser att frivilligheten måste uttryckas inför varje ny sexuell handling 

vilket innebär att ”den som har gett uttryck för ett frivilligt val att delta i en viss sexuell 

handling därmed inte kan anses ha gett uttryck för att vilja delta i en annan sexuell handling” 

(SOU 2016:60, 216). Det här resulterar i en diskussion i publikationerna gällande hur de 

sexuella handlingarna inom ett sexuellt umgänge eller sexuellt övergrepp ska avgränsas och 

skiljas från varandra för att avgöra när en ny sexuell handling påbörjas vilket därmed kräver 

ett nytt uttryck för fortsatt frivillighet.  

Publikationerna gör en första avgränsning av den sexuella handlingen genom att 

specificera kraven för när en handling ska anses vara genomförd. Kommitténs förslag är 

nämligen att en sexuell handling måste genomföras men inte nödvändigtvis slutföras för att 

straffansvar ska föreligga. Med en genomförd handling menas att handlingen uppnår kravet 

för att vara en sexuell handling (SOU 2016:60, 428). För detta krävs oftast en någorlunda 

varaktig beröring men handlingen behöver inte fullbordas (SOU 2016:60, 267). I exemplet 

med samlag krävs exempelvis endast att könsorganen berör varandra, men det behöver inte 

fullbordas genom penetration (SOU 2016:60, 223). Publikationerna definierar med andra ord 
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början av en sexuell handling som någorlunda varaktig men definierar inget explicit slut på 

handlingen genom att inte ställa några krav på fullbordan eller slutförande.  

Problemet som remissinstanserna sedan lyfter är att det inte framkommer tillräckligt 

tydligt i kommitténs förslag vad som ska menas med en ny sexuell handling och där 

efterfrågas att detta klart tydliggörs för att undvika missförstånd gällande när ett nytt moment 

påbörjas (Remiss 69: Sveriges advokatsamfund, 2). Den vägledning som ges av kommittén 

gällande vad som ska förstås som en ny sexuell handling är enligt remissinstanserna bristfällig 

med tanke på det: 
”… tämligen stora spann som finns mellan att flytta handen från det ena bröstet till det 

andra och att övergå från vaginalt samlag till (med kommitténs språkbruk) analt 

sådant.” 

(Remiss 34a: Stockholms universitet: Juridiska fakultetsnämnden, 6) 

Det borde alltså finnas tydligare riktlinjer för vad som räknas som samma respektive en ny 

sexuell handling för att kunna avgöra var i kedjan av sexuella handlingar som det ska krävas 

ett nytt uttryck för frivillighet för att det fortfarande ska anses vara ett lagligt sexuellt 

umgänge (Remiss 34a: Stockholms universitet: Juridiska fakultetsnämnden, 7). Det finns 

också en otydlighet gällande vilka övergångar i det sexuella umgänget som ska förstås som en 

övergång till en ny sexuell handling. Det verkar exempelvis vara så att övergången från 

vaginalt till analt samlag kräver ett nytt uttryck av frivillighet. Om däremot ett vaginalt 

samlag inletts och sedan övergått till mer hårdhänt penetration krävs inget nytt uttryck för 

frivilligheten (Remiss 50: Kvinnofronten, 7f).  

Utifrån publikationernas diskussion om en sexuell handlings avgränsning och 

övergången mellan olika sexuella handlingar konstruerar publikationerna de sexuella 

handlingarna i det sexuella umgänget som ordnade i en kedja av handlingar. Det här 

osynliggör dock det faktum att flera sexuella handlingar kan genomföras samtidigt och att de 

sexuella handlingarna i praktiken kan vara svåra att separera ifrån varandra. Den enda 

vägledning som kommittén ger är att när vaginalt samlag övergår till analt ska det förstås som 

att en handling avslutas och en ny handling inleds. Det är däremot inte frågan om en ny 

sexuell handling att flytta handen från det ena bröstet till det andra. Sett utifrån 

publikationernas åtskiljande mellan det sexuella umgängets form och specifika sexuella 

handlingar resulterar kommitténs vägledning i ett spann mellan det sexuella umgängets form 

och den sexuella handlingens tekniska karaktär, något som remissinstanserna påpekar är ett 

allt för stort spann. Om övergången mellan sexuella handlingar inom samma form av sexuellt 
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umgänge, exempelvis övergången från vaginal penetration med ett föremål till vaginal 

penetration av en penis, kräver ett nytt samtycke framgår inte av vägledningen som ges av 

kommittén.  

Förståelsen av det sexuella umgänget som bestående av en sekvens av sexuella 

handlingar fungerar som en motpol mot förståelsen av det sexuella umgänget som detsamma 

som vaginalt samlag (Schick et al. 2016, 274). Samtidigt kan samlaget som jämförelsenorm 

förklara svårigheten i att specificera när en ny sexuell handling påbörjas så att ett nytt sexuellt 

samtycke måste inhämtas. När samlaget är norm blir det nämligen svårt att förstå ett 

(hetero)sexuellt umgänge som inte innefattar ett penis-penetrativt vaginalsamlag. Samlaget 

blir därmed en självklar del av det sexuella umgänget medan andra sexuella handlingar som 

oralsex endast förstås som förspel som leder fram till ett vaginalt samlag (McPhillips et al. 

2001, 232f). Det skulle därmed kunna vara så att de sexuella handlingarna som genomförs 

under det som räknas som förspel inte anses vara så pass olika handlingar att det krävs ett nytt 

inhämtande av samtycke i övergången mellan handlingarna. Den enda övergången i det 

sexuella umgänget som självklart kräver ett inhämtande av ett samtycke blir med den här 

förståelsen när det vaginala samlaget ska påbörjas. 

En annan anledning till att de sexuella handlingarna blir svåra att separera från varandra 

är att det saknas en tydlig definition av vad det innebär att en handling är avslutad, något som 

är en följd av att det inte uppställs något krav på att den sexuella handlingen slutförs för att 

vara straffvärd. Enligt publikationernas förståelse kan den sexuella handlingen anses avslutad 

genom att övergå i en ny sexuell handling men hur en sexuell handling som inte övergår i en 

annan ska förstås som avslutad specificeras inte i publikationerna. En tolkning skulle kunna 

vara att den sexuella handlingen ska anses avslutat så fort den inte längre uppnår kravet för att 

vara en sexuell handling. Utifrån de normativa föreställningarna om att sexuellt umgänge 

slutar med (den manliga) orgasmen skulle ytterligare en tolkning kunna vara att en sexuell 

handling slutförs med orgasm (Thomas et al. 2017, 293f). Med den här förståelsen framstår en 

handling som avslutas innan orgasm uppnåtts som avbruten snarare än slutförd.  

Sammanfattning 
I publikationerna konstrueras de sexuella handlingarna på tre olika sätt: handlingar som är 

sexuella i sig, handlingar som blir sexuella genom att uppfylla särskilda bedömningskriterier 

och handlingar som blir sexuella genom att ingå som en del i det sexuella umgänget som 

situation. Vilka handlingar som framställs som sexuella präglas av normativa föreställningar 
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av det heterosexuella umgänget där de sexuella handlingarna konstrueras utifrån samlags- och 

penetrationsnormen och beskrivs i fallocentriska termer. Det resulterar i att handlingar som 

innefattar genitalierna framställs som sexuella i sig medan andra handlingar blir sexuella om 

de stämmer överens med den allmänna uppfattningen om vad som är sexuellt. Vilka 

handlingar som konstrueras som sexuella hänger även samman med vilka handlingar som 

anses normala att samtycka till. 

Medan samlags- och penetrationsnormen problematiseras i publikationernas diskussion 

ifrågasätts inte alls genitaliernas centrala position i konstruktionen av den sexuella 

handlingen. Istället upprätthålls förståelsen av genitalierna som centrala i den sexuella 

handlingen vilken i sin tur upprätthåller samlag- och penetrationsnormen. För att på riktigt 

utmana dessa normativa föreställningar om sexuella handlingar bör därför även 

föreställningen om genitalierna som centrala i den sexuella handlingen problematiseras.  

Normativa föreställningar om det sexuella umgänget kan även prägla konstruktionen av den 

sexuella handlingens avgränsning och kedjan av sexuella handlingar inom ett sexuellt 

umgänge. Penetrationsnormen konstruerar exempelvis en bild av en handlings fullbordan och 

ett fokus på orgasm gör att den sexuella handlingen anses resultera i och avslutas med 

orgasm. Sett utifrån skriptteori kan samlagsnormen med dess tillhörande normer därmed 

förstås som ett skript som ordnar de sexuella handlingarna i en kedja av handlingar (sexuell 

initiering, förspel, samlag, orgasm) som tillsammans formar det normativa sexuella umgänget. 

Vem genomför sexuella handlingar? 
I publikationerna finns flera olika diskussioner om vem som genomför den sexuella 

handlingen, utsätts för det sexuella övergreppet eller uttrycker det sexuella samtycket. 

Diskussionerna präglas av att lagstiftningen ska vara könsneutral samtidigt som förarbetena 

bör grunda sig på en könad analys som tar hänsyn till att de flesta sexualbrott begås av män 

mot kvinnor (Remiss 50: Kvinnofronten, 1f). När det gäller sexualbrott är 98-99 % av de 

anmälda förövarna män och 97-98 % av de som utsätts är kvinnor (Remiss 75: Unizon, 1). En 

förhoppning med den samtyckesbaserade lagstiftningen är att den ska verka: 
”… normbildande och leda till attitydförändringar när det gäller respekten för 

framförallt kvinnors sexuella integritet. Lagen kan tänkas få till konsekvens att 

framförallt män tvingas ta större hänsyn till kvinnors vilja samt att normerande för 

heterosexuell tvåsamhet förändras från aktiv man/passiv kvinna i riktning mot 

ömsesidighet” 

(Remiss 33: Göteborgs universitet, 3) 
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Det är med andra ord nödvändigt att aktivt adressera normer som kopplar samman manlig 

sexualitet med makt, dominans och kontroll för att bryta normaliseringen och erotiseringen av 

övergrepp mot kvinnor (Remiss 75: Unizon, 2). Det innebär att publikationerna i sin 

diskussion om det sexuella och samtyckande subjektet både förhåller sig till en könsneutral 

lagstiftning och en könad förståelse av sexualbrott i praktiken. Det här avsnittet fokuserar 

särskilt på fyra teman som framträder i den här diskussionen: sexualbrottslagstiftningens 

skyddsintresse, kroppens betydelse, sociala grupper i relation till lagstiftningen, och 

relationerna mellan parterna.  

En autonom individ med rättigheter 
En utgångspunkt i hur publikationerna förstår subjekten finns i hur de förstår skyddsintresset 

för sexualbrott. Sexualbrottens skyddsintresse är fortsatt den sexuella integriteten och den 

sexuella självbestämmanderätten även i den nya lagstiftningen. Sexualbrottskommitténs 

uppdrag var endast att utreda huruvida det straffrättsliga skyddet för dessa skyddsintressen är 

tillräckligt starkt (Dir. 2014:123, 9). Kommitténs utgångspunkter för utredningen har därför 

varit att: 
”Den som har uppnått åldern för sexuellt självbestämmande har rätt till sexuell 

integritet och att själv bestämma när, hur, på vilket sätt och med vem en sexuell 

handling ska genomföras. Om en person genomför en sexuell handling med en person 

som inte vill delta i den sexuella handlingen kränks personen i fråga.” 

(SOU 2016:60, 176)  

Diskussionen som förs om den sexuella integriteten och självbestämmanderätten i 

publikationerna handlar därför inte om vilka lagstiftningens skyddsintressen bör vara, utan 

snarare hur dessa intressen bör förstås och bäst skyddas. Den sexuella integriteten och den 

sexuella självbestämmanderätten är enligt publikationerna centrala för människors 

uppfattning om sin värdighet som person, vilket gör ett sexuellt övergrepp till ett intrång på en 

mycket integritetsnära sfär (Prop. 2017/18:177, 34). Dessa rättigheter innebär att varje 

människa har rätt att fritt ”disponera över och fritt fatta egna beslut om den egna kroppen och 

sexualiteten” (Remiss 37: Amnesty International, 4). Den sexuella integriteten innebär att 

personers kroppar inte är ”tillgängliga för andras sexuella behov eller önskemål förrän de 

själva uttryckt att de vill vara med på det” (Remiss 42: Fatta!, 3).  

Genom att skyddsintresset för lagstiftningen är den sexuella integriteten och 

självbestämmanderätten framställs det skyddsvärda som en icke-könad individs sexualitet 

snarare än kvinnors frihet från sexuellt våld, något som resulterar i att sexualbrott framstår 
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som ett individuellt snarare än strukturellt problem (Wegerstad 2015, 190). När lagstiftningen 

utgår ifrån den könsneutrala individen osynliggörs alltså det faktum att sexualbrott utgör ett 

jämställdhetsproblem (Wegerstad 2015, 192). Wegerstad förklarar det som att sexualbrott 

förstås utifrån två olika problemformuleringar: som en fråga om könat våld och därmed som 

en del av mäns våld mot kvinnor som samhällsproblem eller som en fråga om sexualitet och 

därmed ett universellt och individuellt problem (Wegerstad 2015, 186).  

Samtidigt som lagstiftningens skyddsintresse konstrueras som en universell individ med 

rättigheter är den sexuella integriteten och självbestämmanderätten inte lika för alla individer. 

Medan den sexuella integriteten gäller för alla individer kräver nämligen den sexuella 

självbestämmanderätten att personen är kapabel att ge uttryck för ett frivilligt val och att inse 

konsekvenserna av sitt handlande. Det här har resulterat i att åldern för den sexuella 

självbestämmanderätten är satt till 15 års ålder (SOU 2016:60, 433). Det här innebär att 

individer under 15 års ålder frivilligt kan delta i sexuella handlingar, men de kan inte ge 

ansvarsbefriande samtycke som en gärningsman kan hävda som försvar vid en eventuell 

rättegång (Remiss 55: RFSU, 12f). Lagstiftningen har alltså utformat den sexuella 

självbestämmanderätten för att skydda: 
”… en individ som inte är kapabel till att kommunicera sin vilja, eller vars viljeuttryck 

av olika skäl inte ska ges betydelse. Lagstiftningen utgår här från att individer i vissa 

situationer eller med vissa egenskaper behöver skyddas mot andra sexuella 

handlingar” 

(Remiss 32: Lunds universitet, 2)  

Den sexuella självbestämmanderätten ska alltså förstås som rätten att uttrycka ett frivilligt 

deltagande där uttrycket är sådant att det är ansvarsbefriande vid en eventuell rättegång.  

Då publikationerna har en enkel förståelse av den sexuella integriteten som en 

universell rättighet lägger de mer fokus på att diskutera den sexuella självbestämmanderätten, 

hur den ska förstås och vem som anses ha rätt att samtycka till en sexuell handling. Den 

sexuella självbestämmanderätten vilar på den liberala förståelsen av en autonom individ som 

är fri att fatta rationella beslut utan påverkan från yttre omständigheter. Denna individ 

förväntas vara konsekvent över tid, eftersom en individs förmåga att ge ett giltigt samtycke 

förutsätter att individens vilja och begär består över tiden (Greenblatt och Valens 2018, 3). 

Det här hänger samman med publikationernas förståelse av självbestämmanderätten som 

grundad i förmågan att förutse konsekvenserna av sina beslut. En person förväntas nämligen 

kunna ta ställning till framtida konsekvenser när den fattar sitt beslut (Mackendrick 2018, 11). 

Med anledning av detta är den sexuella självbestämmanderätten satt vid 15 år så att endast 
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personer över 15 år kan ge ett giltigt samtycke som befriar från ansvar.  

Samtidigt existerar den sexuella självbestämmanderätten och det sexuella samtycket 

inte helt oberoende av varandra. Genom att konstruera vissa sexuella praktiker som 

handlingar en person vid sina sinnens fulla bruk omöjligen skulle samtycka till konstrueras en 

person som samtycker till någon av dessa praktiker som sinnessjuk och därmed oförmögen att 

uttrycka sexuellt självbestämmande (Greenblatt 2018, 45). Det innebär att en persons förmåga 

till sexuellt självbestämmande inte bara uttrycks utan även upprätthålls av det sexuella 

samtycket. Personen konstituerar alltså sig själv som ett rationellt subjekt genom att endast 

samtycka till handlingar som ett rationellt subjekt förväntas samtycka till. 

Förutom att definiera den sexuella integriteten och självbestämmanderätten kopplar 

publikationerna ihop dessa med andra rättigheter som de menar också kan hotas av 

sexualbrott. Sexuella övergrepp kan nämligen förstås som ”allvarliga kränkningar av kvinnors 

och flickors mänskliga rättigheter, [och rätten] till frihet från sexuellt våld” (Remiss 50: 

Kvinnofronten, 2). Förutom att kränka den sexuella integriteten och självbestämmanderätten 

kan sexuella övergrepp även kränka ”rätten till fysisk och mental hälsa, rätten till personlig 

säkerhet, [och] rätten till jämställdhet inom familjen” (Remiss 37: Amnesty International, 5f). 

Publikationerna kopplar alltså ihop sexuell integritet med personlig och kroppslig integritet 

och rätten att besluta över såväl sin egen kropp som sexualitet (2017/18:JuU29, 9). Gränserna 

för den sexuella integriteten och bestämmanderätten förstås alltså som flytande eller 

sammankopplade med andra individuella fri- och rättigheter.   

I diskussionen om preventivmedel och sexuella handlingar blir sedan gränserna för den 

sexuella integriteten och självbestämmanderättens mer bestämda. Kommittén anser nämligen 

att vilseledanden gällande preventivmedel inte ska bedömas som ett sexuellt vilseledande 

kvalificerat nog att klassas som ett sexuellt övergrepp med argumentet att: 
”Skyddsintresset för sexualbrott är den sexuella självbestämmanderätten och den 

sexuella integriteten. I grunden är det därför vår uppfattning att det är den sexuella 

handlingen som valet att delta frivilligt i avser och att den är densamma oavsett om 

preventivmedel har använts eller inte.” 

(SOU 2016:60, 219f) 

Kommittén anser alltså att den sexuella handlingen är densamma oavsett om preventivmedel 

används eller inte, vilket gör att personen fortfarande fått uttrycka sin sexuella 

självbestämmanderätt. Det här gäller oavsett om preventivmedlet använts för att skydd mot 

sexuellt överförbara sjukdomar eller oönskad graviditet eller både och.  

I publikationerna länkas den sexuella integriteten och självbestämmanderätten samman 
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med andra mänskliga rättigheter vilket kan tolkas som att publikationerna förstår individens 

sexualitet som något som även påverkar andra aspekter av dennes identitet. Samtidigt 

framstår den sexuella integriteten och självbestämmanderätten i publikationernas diskussion 

om vilseledanden angående preventivmedel som tydligt åtskilda från rätten till sexuell och 

reproduktiv hälsa. Publikationernas förståelse av den sexuella handlingen som densamma 

oavsett om preventivmedel används eller inte osynliggör dock det faktum att det för många 

människor är just tack vare preventivmedel och säkert sex som dessa rättigheter går att 

åtskilja. Då självbestämmanderätten även bygger på att individen kan förstå konsekvenserna 

av sitt val är det oklart om det verkligen är samma handling som personen samtyckt till om 

preventivmedel inte används eftersom konsekvenserna inte är de samma. Då det dessutom är 

så att den som medvetet smittar en annan med en sexuellt överförbar sjukdom kan dömas för 

misshandel är skyddet för den sexuella hälsan ändå säkrad genom lagstiftningen på annat håll. 

Den här bestämmelsen kommer alltså främst slå mot rätten till reproduktiv hälsa, vilket 

riskerar att generera ett ojämlikt resultat då konsekvenserna av en graviditet skiljer sig åt 

mellan den som blir gravid (generellt sett kvinnor) och den som gör någon gravid (generellt 

sett männen) (Jackson 1999, 11). Konstruktionen av den sexuella självbestämmanderätten 

som könsneutral riskerar alltså att resultera i ett ojämlikt utfall gällande skyddet av män och 

kvinnors reproduktiva rättigheter.  

Konstruktionen av individen som autonom har även kritiserats inom publikationerna 

bland annat för att synen på individen med dess rättigheter som den konstrueras i 

lagstiftningen utgår från: 
”… hur individen traditionellt uppfattas i straffrätten, nämligen som ett autonomt, fritt 

och rationellt subjekt. En sådan individ anses vara frikopplad från maktrelationer, med 

en förmåga att självständigt och fritt fatta beslut. […] Men den syn på autonomi som 

ligger till grund för straffrätten passar särskilt illa i relation till sexualbrott och bör 

enligt Juridiska Fakultetsstyrelsen ersättas med individens sårbarhet som 

utgångspunkt. Då skulle bland annat olika maktaspekter i relation till individen och 

dess handlingsfrihet synliggöras.” 

(Remiss 32: Lunds universitet, 2) 

Kritiken av individen som frikopplad från maktrelationer tar sig även uttryck i diskussionen 

om hur lagstiftningen ska förstås i relation till kroppen samt utifrån olika sociala grupper. 

Olika kroppar och sociala grupper är nämligen, enligt publikationerna, olika sårbara i relation 

till sexuella övergrepp, det här kommer att diskuteras närmare i de två följande avsnitten. 
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Kroppens betydelse för samtycke och ansvar 
I publikationerna förs särskilt två diskussioner gällande relationen mellan kroppen och det 

sexuella samtycket: dels i fallet med sexuella vilseledanden och dels om sexualbrott mot barn. 

Den första diskussionen om kroppen och sexuella vilseledanden fokuserar på kroppens 

roll gällande vem en person samtycker till att genomföra en sexuell handling med. 

Sexualbrottskommittén kommer nämligen fram till att vilseledanden gällande ålder, 

sysselsättning, bakgrund med mera inte ska omfattas av straffvärda sexuella vilseledanden i 

sexualbrottslagstiftningen (SOU 2016:60, 217). Kommittén motiverar sitt beslut med att när 

det gäller sexuella vilseledanden måste kravet vara:  
”… att var och en som deltar i en sexuell handling har haft möjlighet att ta ställning 

till vilken fysisk person, dvs. kropp, som man vill genomföra handlingen med. För att 

ett straffbart vilseledande ska föreligga bör det också ställas krav på att den vilseledde 

har en klar uppfattning om vilken konkret person, dvs. kropp, som personen genomför 

den sexuella handlingen med, men att den föreställningen visar sig felaktig av skäl 

som gärningsmannen kan lastas för” 

(SOU 2016:60, 436) 

Det innebär att kommittén endast anser att vilseledanden där personen ”inte haft möjlighet att 

förstå vilken fysisk person en sexuell handling genomförs med” ska anses vara straffbara 

(SOU 2016:60, 217). Den typ av sexuella vilseledanden som avses är när ”gärningsmannen 

utger sig för att vara en viss person, t.ex. en partner, och därefter intar dennes ställe” (SOU 

2016:60, 436). Som exempel lyfts här personen som på grund av synskada har en begränsad 

möjlighet att avgöra identiteten hos den som den utför den sexuella handlingen med 

(Lagrådsremiss, 42). Det kan också handla om situationer där personen befinner sig i ett 

mörkt rum och genomför en handling med någon som den tror är dennes partner eller då ”en 

enäggstvilling genomför en sexuell handling med tvillingsyskonets partner […] som inte 

förstår att den sexuella handlingen genomförs med fel tvilling” (SOU 2016:60, 217).  

Som nämnts i tidigare avsnitt ska inte heller vilseledanden om huruvida preventivmedel 

används eller inte anses vara ett straffvärt sexuellt vilseledande (Lagrådsremiss, 42). Det ska 

inte heller vara straffbart som sexuellt vilseledande att ljuga om förekomsten av 

könssjukdomar (Lagrådsremiss, 30). Anledningen till detta är att: 
”… det är den sexuella handlingen som valet att delta frivilligt i avser och att den är 

densamma oavsett om preventivmedel har använts eller inte. Situationen bör bedömas 

på samma sätt om en person har lämnat felaktiga uppgifter om förekomsten av 

könssjukdomar eller helt underlåtit att upplysa om sådana sjukdomar” 

(SOU 2016:60, 220) 
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I dessa två fall av vilseledanden är det med andra ord inte avgörande om personen har kunnat 

ta hänsyn till ”vilken fysisk person, dvs. kropp” den vill genomföra en sexuell handling utan 

vilken sexuell handling som den vill genomföra. 

Publikationerna väljer alltså att endast kriminalisera vilseledanden där en person utger 

sig för att vara en (ex-)partner för att på så sätt kunna genomföra en sexuell handling med en 

person. Det innebär att publikationerna förstår den fysiska kroppen utifrån dess relation till 

den andra personen. Det är inte kroppen i sig som en person samtycker till utan relationen den 

representerar i form av en partner eller liknande. Enligt Fischel kan det här förstås som att den 

underliggande tanken är att skydda kvinnans dygd snarare än hennes rätt till sexuellt 

självbestämmande, eftersom hennes samtycke baseras på vilken relation hon har till personen 

i fråga snarare än personens kropp. Genom att endast kriminalisera vilseledanden där en 

person utger sig för att vara någon som kvinnan har en relation till upprätthålls en idé om att 

en respektabel kvinna endast samtycker till sexuellt umgänge inom en relation (Fischel 2019, 

101f). Den här utformningen av lagstiftningen reproducerar alltså en heteronormativ 

förväntan att kvinnor endast ska uttrycka sin sexualitet inom specifika gränser (Jackson 1999, 

78). Då vilseledanden gällande förekomsten av könssjukdomar eller användandet av 

preventivmedel inte kriminaliseras förstärks förståelsen av att den fysiska kroppen inte spelar 

någon större roll i personens beslut att samtycka till vem den vill ha sex med utan att det 

viktiga är vilken relation kroppen representerar.  

Den andra diskussionen om kroppen som förs i publikationerna handlar om sexualbrott 

mot barn och hur stor vikt som ska läggas vid barnets kroppsutveckling vid bedömningen av 

gärningsmannen ansvar gällande barnets ålder samt vid bedömningen av brottets allvar. 

Tidigare har en person inte dömts till ansvar om ”barnet har en kroppsutveckling som är 

naturlig för den som klart passerat åldersgränsen” och omständigheterna i övrigt inte väcker 

misstanke om att barnet skulle vara yngre (Lagrådsremiss, 53). Det här har dock kritiserats då 

fokus på ett barns fysiska kroppsutveckling i bedömningen av gärningsmannens ansvar 

riskerar att medföra ett bristfälligt skydd för pubertetsutvecklade barn (Remiss 41: ECPAT, 

8). Pubertetsutvecklingen varierar dessutom mellan olika individer och olika grupper då den 

bland annat beror på faktorer som etnicitet, kön och sociala omständigheter och infaller 

generellt sett i allt lägre åldrar. Det innebär att vissa individer och grupper av barn med en 

tidig pubertetsutveckling riskerar att få ett särskilt bristfälligt skydd i jämförelse med barn 

med en senare pubertetsutveckling (Lagrådsremiss, 55). För att undvika den här risken bör det 

utrymme som barnets kroppsutveckling ges i ansvarsbedömningen begränsas (Lagrådsremiss, 
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57f). Istället bör oaktsamhetsbedömningen ta hänsyn till samtliga omständigheter i situationen 

då den sexuella handlingen genomförs där andra omständigheter än just barnets 

kroppsutveckling ger större utrymme (Prop. 2017/18:177, 89). 

Barnets kroppsutveckling diskuteras även i förhållande till brottets allvarlighetsgrad där 

brotten föreslås bedömas som allvarligare när det avser mycket små barn, med andra ord barn 

från spädbarnsåldern upp till förskoleåldern. Vid den här bedömningen ska inte barnets ålder 

ensamt ligga till grund för brottsrubriceringen utan även med äldre barn som inte har uppnått 

”samma fysiska utveckling som andra barn i samma ålder bör mindre hänsyn kunna tas till 

barnets faktiska ålder och större hänsyn till barnets mognad” (SOU 2016:60, 446f). Enligt 

Barnkonventionen ska dock alla barn, oavsett mental eller kroppslig utveckling ha ett lika 

starkt rättsligt skydd mot sexuella övergrepp och därför kan kroppsutvecklingens relevans för 

brottets gradindelning ifrågasättas. Istället borde faktorer som om övergreppet pågått under 

lång tid, om det utförs av en person i barnets trygghetskrets eller på en plats där barnet bör 

kunna känna sig trygg ha betydelse för brottets allvarlighetsgrad (Remiss 21: 

Barnombudsmannen, 9). 

När det gäller barns kroppsutveckling kan det faktum att mindre vikt ska läggas vid 

barnets pubertetsutveckling vid bedömningen av gärningsmannens ansvar tolkas som ett 

beslut i linje med forskning om förövare som söker kontakt med barn på internet som visar att 

sårbarhet snarare än kroppsutveckling avgör förövarens val av offer (Briggs et al. 2011, 75). 

Problemet är att när barnets kroppsutveckling inte diskuteras osynliggörs även 

sexualiseringen av barns kroppar och attribut samt hur denna hänger samman med 

konstruktionen av femininitet. Enligt Jackson förväntas både kvinnor och barn att 

förkroppsliga attribut som sårbarhet och oskuldsfullhet vilket gör dem beroende av vuxna 

(män). Här blir barnsliga attribut även en viktig del i konstruktionen av feminin sexualitet och 

attraktionskraft där kvinnor som lyckas förkroppsliga söthet eller oskuldsfullhet blir mer 

sexuellt åtråvärda av män än självständiga, oberoende kvinnor (Jackson 1999, 77f).  

Publikationerna försöker med andra ord att minimera kroppens betydelse i 

bedömningen av det sexuella umgänget respektive övergreppet. Detta skulle kunna bero på att 

tidigare lagstiftning kritiserats för att konstruera brottsoffrets kropp som passiv, öppen och 

antastbar vilket traditionellt sett kodats som den kvinnliga kroppen (Andersson 2004, 260f). 

Det här skulle också kunna förklara varför publikationerna beskriver den sexuella integriteten 

som att en persons kropp inte är öppen eller tillgänglig för andra förrän den uttryckt sin 

frivillighet att delta. I tidigare lagstiftning har den sexuella integriteten istället förståtts genom 
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personens rätt att avböja och därmed har kroppen framställts som öppen fram till avböjandet 

(Andersson 2004, 260). Publikationernas begränsade diskussion om kroppen och försök att 

minimera dess betydelse i den rättsliga bedömningen kan alltså tolkas som ett försök att bryta 

med förlegade förståelser av (kvinno)kroppen i sexualbrottslagstiftningen.  

Sociala grupper och sexuella övergrepp 
I sin diskussion om sexualbrott i förhållande till olika sociala grupper fokuserar 

publikationerna särskilt på kvinnor som social grupp då det framför allt är kvinnor som utsätts 

för sexualbrott. Trots detta anser flera remissinstanser att det saknas ett genusperspektiv i 

kommitténs utredning (Remiss 77: Centerkvinnorna, 2). Om lagstiftningen inte underbyggs av 

en könad och normkritisk analys i förarbetena finns det nämligen en risk att lagstiftningen 

misslyckas med att förändra heteronormativa föreställningar inom den sexuella kulturen. Det 

finns även en oro för att lagstiftningen inte kommer att vara tillräcklig för att förebygga 

sexuella övergrepp så länge övergrepp på kvinnor fortfarande erotiseras i populärkultur och 

pornografi (Remiss 71: Sveriges Kvinnolobby, 2). Det är dessutom viktigt att ta hänsyn till att 

även om alla kvinnor kan drabbas av mäns våld kan kvinnors villkor variera beroende på 

faktorer som etnicitet, ålder, sexualitet och funktionshinder. Det blir därför ”nödvändigt att 

belysa både de erfarenheter som skiljer och de som förenar kvinnor” (Remiss 58: Roks, 1). I 

publikationerna konstrueras alltså sexualbrott som ett könat brott där förövaren är en man och 

offret är en kvinna. Det här stämmer överens med konstruktionen av kvinnor och män inom 

heterosexualiteten som institution där dessa två grupper definieras utifrån den maktrelation 

som existerar mellan dem (Jackson 1999, 131). Samtidigt efterfrågas det i publikationerna en 

intersektionell förståelse av gruppen kvinnor som tar hänsyn till att olika kvinnor är olika 

sårbara inför mäns våld. 

Då sexualbrottslagstiftningen skiljer mellan sexualbrott mot barn och sexualbrott mot 

vuxna diskuterar publikationerna även barn som social grupp. Utgångspunkten för sexualbrott 

mot barn är att barn under femton år inte har uppnått åldern för sexuellt självbestämmande 

och därmed inte kan samtycka till sexuella handlingar (SOU 2016:60, 237). Publikationerna 

betonar här att även barn under 15 år har rätt till att ha och att utforska sin egen sexualitet och 

gör därför inget fel när de deltar i sexuella aktiviteter. Det innebär att ett barn under 15 kan 

delta frivilligt i en sexuell handling men de ”äger inte rätt att ge ansvarsbefriande samtycke 

till en person över 15 år” om händelsen kommer under rättslig prövning (Remiss 55: RFSU, 

12f). Det är den här nyfikenheten och intresset för sexualitet och sexuella aktiviteter som 
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successivt växer fram under tonåren som gör att publikationerna inte anser att det är önskvärt 

att höja åldern för den sexuella självbestämmanderätten från 15 år till 18 år. Detta trots att 

uppdelningen i sexualbrottslagstiftningen mellan barn under 15 år och barn mellan 15 och 17 

år kan kritiseras utifrån Barnkonventionen som definierar alla individer under 18 år som barn 

(SOU 2016:60, 236ff). I sexualbrottslagstiftningen är förståelsen av barn med andra ord 

sammanlänkad med åldern för den sexuella självbestämmanderätten vilket därmed 

konstruerar barn som individer under 15 år istället för individer under 18 år.  

Publikationerna utgår i sin förståelse av barn som grupp att barn generellt sett är mer 

utsatta än vuxna och därför är särskilt skyddsvärda (Remiss 21: Barnombudsmannen, 4). Det 

här gäller även för barn mellan 15-17 år som även om de uppnått åldern för sexuellt 

självbestämmande fortfarande är särskilt skyddsvärda i förhållande till vuxna (Remiss 35: 

Linköpings universitet, 3). Det beror bland annat på att barn inte har ett fullt utvecklat 

konsekvenstänkande och därmed inte till fullo kan förstå konsekvenserna av sitt beslut att 

delta i en sexuell handling (SOU 2016:60, 237). Den främsta anledningen är dock att barn 

befinner sig i en underordnad position gentemot vuxna vilket gör att de anses befinna sig i en 

mer utsatt situation samt att det sexuella våldet de utsätts för bör betraktas som grövre 

(Remiss 33: Göteborgs universitet, 6). Publikationerna anser med andra ord att barn, som i 

alla individer under 18 år, är en särskilt skyddsvärd grupp i förhållande till sexualbrott. 

Lagstiftningens konstruktion av barn utgår från självbestämmanderätten, vilken infaller 

när barnet fyller femton år. Genom det särskilda brottet sexualbrott mot barn framställs alltså 

dessa fall som en vuxen förövare som utsätter ett barn. Då publikationerna konstruerar 

sexualbrott som utförda av män mot kvinnor och sexualbrott mot barn som utförda av vuxna 

mot barn osynliggörs det faktum att det finns ett samband mellan mäns våld mot kvinnor och 

mäns våld mot barn. Samma man kan exempelvis utsätta både kvinnor och barn, framförallt 

flickor, för sexuella övergrepp (Eriksson 2014, 85f). Sexualbrott mot kvinnor och sexualbrott 

mot barn kan därmed förstås som en del av samma hierarkiska sexuella kultur där män har en 

priviligierad position gällande möjligheten att erhålla sexuell tillfredsställelse. Det innebär att 

män som begår sexualbrott mot barn inte ska förstås som avvikande eller sjuka utan som en 

del av en kultur som fostrar manligt sexuellt självberättigande och normaliserar mäns 

tvingande och manipulativa beteende för att exploatera underordnade kvinnor, barn och även 

andra män (Fischel 2019, 174f). 

Vidare lyfter publikationerna flera andra grupper som är särskilt utsatta för sexualbrott 

samtidigt som de är underrepresenterade bland anmälda våldtäkter. En sådan grupp är hbtq-
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personer eftersom stereotypa och heteronormativa föreställningar om sexualbrott, förövare 

och brottsoffer gör att hbtq-personer som utsätt sällan identifierar händelsen som en våldtäkt 

eller låter bli att anmäla av rädsla för homo-/bi-/transfobiskt bemötande (Remiss 53: RFSL, 

4ff). Detta trots att unga hbtq-personer löper större risk att utsättas för sexuella övergrepp än 

heterosexuella eller cispersoner i samma ålder (Remiss 28: MUCF, 2). En annan grupp som 

publikationerna identifierar här är personer med psykisk ohälsa som skadar sig själva med sex 

genom att utsättas för fysiskt eller psykiskt lidande i samband med destruktiva sexuella 

kontakter de inte har möjlighet att säga nej till (Remiss 48: HOPP Stockholm, 1). Det är inte 

heller ovanligt att vuxna män särskilt söker upp unga personer med ett sexuellt 

självskadebeteende och sexuellt utnyttjar dem, väl medvetna om att den andra egentligen inte 

vill delta (Remiss 42: Fatta!, 4). Enskilda remissinstanser lyfter även asylsökande (Remiss 40: 

Brottsofferjouren Sverige, 1), funktionshindrade (Remiss 28: MUCF, 2) eller personer som 

säljer sex (Remiss 58: Roks, 1) som särskilt utsatta när det gäller sexualbrott. Det blir därför 

viktigt att i rättstillämpningen ta hänsyn till de grupper som är särskilt utsatta även om 

lagstiftningen inte kan utforma ett särskilt kapitel för alla de ”olika grupper som inte har något 

gemensamt, annat än att ha en förhöjd risk att utsättas för sexuella kränkningar av olika slag” 

(Remiss 31a: Uppsala Universitet: Juridiska Institutionen, 10). Lagstiftningen skiljer alltså 

fortsatt endast mellan sexualbrott mot vuxna och sexualbrott mot barn, men bör i rätten 

tillämpas med hänsyn till skillnaderna gällande individernas sårbarhet inom respektive grupp.  

Publikationerna diskuterar inte bara sexuella övergrepp i relation till särskilt utsatta 

grupper som löper en förhöjd risk att utsättas för sexuella övergrepp utan de diskuterar även 

hur olika grupper kan utsättas för olika typer av påtryckningsmedel, som exempelvis hot. Här 

lyfter publikationerna exemplet med personer som lever i en hederskontext och kan utpressas 

till att genomföra sexuella handlingar mot sin vilja. I en hederskontext där det råder strikta 

krav på att kvinnor ska vara oskulder när de gifter sig kan en kvinna utsättas för repressalier 

om hon har sexuellt umgänge utanför äktenskapet (Remiss 51: Kvinnors nätverk, 1f). Om 

gärningsmannen:   
”… hotar en ung kvinna med att berätta för kvinnans släkt att hon har en pojkvän som 

familjen inte känner till om hon inte går med på att delta i en sexuell handling. Om 

kvinnan tillhör en familj som inte godtar relationer före äktenskap, kan ett sådant hot 

vara mycket allvarligt och högst reellt för henne.” 

(Lagrådsremiss, 81) 

Liknande situationer kan även gälla hbtq-personer som ”inte haft möjlighet att vara öppen 

med sin sexuella läggning och/eller könsidentitet för familj och vänner eller på arbetsplatsen” 
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där gärningsmannen hotar med att avslöja dennes läggning eller identitet om den inte ställer 

upp på den sexuella handlingen (Remiss 53: RFSL, 6). Det innebär att vad som utgör ett 

allvarligt hot kan skilja sig mellan olika individer och sociala grupper. Detsamma gäller våld 

som påtryckningsmedel då publikationerna menar att olika grupper är olika sårbara inför 

våldet. Här lyfts exemplet med sexualbrott mot barn där det många gånger saknas synliga 

skador då dessa övergrepp sällan är: 
 ”förenade med något nämnvärt fysiskt våld [då] den som begår gärningen ofta 

befinner sig i en överlägsen position och därför inte behöver tillgripa något våld för att 

driva igenom sin vilja” 

(Lagrådsremiss, 52) 

Det här innebär också att i det fall våld förekommer i samband med sexualbrott mot barn kan 

det våldet bedömas som särskilt grovt eftersom det ”riktas mot en person som saknat eller haft 

begränsad allmän möjlighet att försvara sig” (SOU 2016:60, 241). Det här kan även gälla 

andra sociala grupper som äldre eller personer med funktionsnedsättningar (Prop. 

2017/18:177, 65). Våldets allvarlighetsgrad ska med andra ord inte förstås som objektivt 

given utan beroende av vilken person som utsätts för våldet. Lagstiftningen bör också ta 

hänsyn till och ha förståelse för att när det gäller vissa grupper krävs mycket litet våld för att 

tvinga dem till att delta i en sexuell handling.  

Publikationerna nämner som sagt andra sociala grupper än bara kvinnor och barn som 

särskilt utsatta när det gäller sexuellt våld, men anser samtidigt att dessa grupper inte har 

något annat gemensamt förutom just denna särskilda utsatthet. Den här tolkningen ignorerar 

det faktum att den hierarkiska ordningen av kön inom heterosexualiteten som institution även 

hänger samman med andra maktordningar i samhället. De sociala grupperna som 

publikationerna nämner som särskilt utsatta för sexuellt våld är även utsatta för flera andra 

former av social ojämlikhet eftersom samhället förutom den institutionaliserade 

heterosexualiteten även präglas av maktordningar kopplade till bland annat funktionalitet, 

ålder och etnicitet (Eriksson 2014, 80). Genom att dessutom konstruera dessa sociala grupper 

som särskilt sårbara för våld eller särskilda former av hot konstrueras de också som avvikande 

från lagstiftningens utgångspunkt. När lagstiftningen konstruerar barn, äldre och 

funktionsnedsatta som extra utsatta för våld framstår den individ som lagstiftningen utgår 

ifrån som en medelålders person utan funktionsnedsättning. Vidare konstrueras 

lagstiftningens individ som heterosexuell och sekulär genom att publikationerna framställer 

vissa former av hot som hbtq-personer och personer inom hederskulturer kan utsättas för som 
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reella hot för dem. Individen som lagstiftningen utgår ifrån blir med andra ord en medelålders, 

heterosexuell individ utan funktionsnedsättning och situerad i en sekulär kontext. 

Lagstiftningens utgångspunkt är med andra ord inte en neutral individ, istället konstrueras den 

som en norm gentemot vilken andra sociala grupper konstrueras som avvikande.  

Relationen mellan parterna 
I publikationerna diskuteras inte bara förståelsen av parterna i det sexuella umgänget 

respektive övergreppet var för sig utan även dessa i relation till varandra. Lagstiftningen och 

de rättsprinciper som styr svenska domstolar utgår ifrån parterna som fria och jämlika 

individer i ett jämställt samhälle men så ser inte samhället ut i verkligheten (Remiss 71: 

Sveriges Kvinnolobby, 4). Därför borde maktaspekterna mellan parterna i sexuella relationer 

tydligare vägas in i diskussionen om det sexuella samtycket och möjligheten att göra fria val 

(Remiss 32: Lunds universitet, 2). Med en förståelse för ojämlika strukturer i samhället 

problematiseras det sexuella samtycket då det i:  
”ett ojämställt samhälle där det finns förväntningar på tjejer och killar, kvinnor och 

män, kring sex kan personer uttrycka sitt samtycke till handlingar som de upplever 

som obehagliga eller hotfulla” 

(Remiss 71: Sveriges Kvinnolobby, 4) 

Vilken relation som parterna har till varandra och vilka maktaspekter som präglar den 

relationen är alltså relevant för hur det sexuella samtycket och dess giltighet ska förstås. 

Publikationerna lyfter därför vissa exempel på när relationen mellan parterna problematiserar 

förståelsen av det sexuella samtyckets giltighet.  

En relation som lyfts i publikationernas diskussion är relationen där parterna känner 

varandra eller befinner sig i en nära relation med varandra. När det gäller våldtäkter är det 

vanligaste nämligen att offret känner eller är bekant med förövaren (SOU 2016:60, 189) och 

brottet begås ofta utan insyn från utomstående (Dir. 2014:123, 3). Publikationerna diskuterar 

närmare hur det sexuella samtycket ska förstås i nära relationer (Remiss 34a: Stockholms 

universitet, 6) eller mellan personer som känner varandra väl (se SOU 2016:60, 210) när det 

gäller sexuella handlingar som genomförs med en person som sover. Sexuella handlingar som 

genomförs med en person som sover framställs nämligen olika beroende på relationen mellan 

parterna. Sexualbrottskommittén resonerar som så att:   
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”… en person som sover eller är medvetslös inte är kapabel att ge uttryck för ett 

frivilligt val att delta i en sexuell handling. En sådan person har över huvud taget inte 

gett uttryck för något val, vilket innebär att det enligt bestämmelsens första stycke är 

straffbart att genomföra en sexuell handling med personen. För personer som känner 

varandra väl kan det dock förhålla sig så att det inte är främmande att väcka partnern 

genom sexuella närmanden” 

(SOU 2016:60, 434) 

Kommittén menar alltså att det mellan personer som känner varandra väl är möjligt att på 

förhand samtycka till vissa sexuella handlingar, något som inte gäller mellan personer som 

inte känner varandra sedan tidigare (SOU 2016:60, 211). Några remissinstanser håller med 

eftersom det ”finns många par som har en trygg relation, där det förekommer och är 

välkommet att vissa sexuella närmanden sker då den ena fortfarande sover” (Remiss 55: 

RFSU, 10). Det handlar om att det i etablerade relationer mellan personer som känner 

varandra väl inte ska ses som ett otillbörligt utnyttjande att väcka sin partner med sexuella 

närmanden (Remiss 34a: Stockholms universitet, 6). Det som gör att vissa sexuella handlingar 

som genomförs med en person som sover inte ska förstås som straffvärda är alltså just det 

faktum att det föreligger en nära relation mellan parterna. 

Andra remissinstanser är mer kritiska till förslaget och menar att det ”även i en 

långvarig relation kan finnas sexuella övergrepp, även systematiska, som går till på just det 

sätt som betänkandet beskriver” (Remiss 50: Kvinnofronten, 12). De remissinstanser som 

ställer sig kritiska till förslaget oroar sig alltså för att förslaget möjliggör för personer att begå 

sexuella övergrepp i en nära relation: 
”Vi ser en risk att utredarnas resonemang, lämnar ett utrymme för att det inom ramen 

för en nära relation ska vara tillåtet med sexuella närmanden mot en sovande partner 

om den vakna partnern hävdar att ett frivilligt deltagande kunde förväntas. Detta även 

när den sovande partnern inte deltog frivilligt. Här vill vi förmedla att företeelsen att 

utföra sexuella handlingar på en sovande partner kan vara en del av det upprepade och 

systematiska våld som utgör mäns våld mot kvinnor i nära relationer” 

(Remiss 33: Göteborgs universitet, 5) 

Här kopplas alltså sexuella handlingar som genomförs med en person som sover samman med 

våld i nära relationer där den som utsätts ofta blir nedbruten till den punkten att den inte 

upplever att den har någon makt att säga nej till partnerns sexuella närmanden (Remiss 47: 

Föreningen tillsammans, 5). Det finns också en oro för hur dessa fall kommer att hanteras av 

rättsväsendet, om det kan bli så att ”en domstol kan slå fast att en man som känner en kvinna 

tillräckligt väl, bättre än kvinnan själv kan avgöra att det han gör inte kränker henne” (Remiss 
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50: Kvinnofronten, 12). De här publikationerna anser alltså att det faktum att en nära relation 

föreligger mellan parterna inte behöver betyda att den ena partnern aldrig otillbörligt kan 

utnyttja att den andra partnern sover. Det finns därför en risk att förslaget att inte alltid göra 

det straffbart att genomföra sexuella handlingar med någon som sover skapar ett kryphål i 

lagstiftningen för förövare som befinner sig i en nära relation med offret.  

Även om publikationerna är oense om hur relationen mellan parterna ska förstås när de 

inblandade är vuxna är de överens om hur relationen ska förstås om den ena parten är ett barn. 

Publikationerna utgår nämligen ifrån att barn ”i egenskap av sin unga ålder ofta befinner sig i 

beroendeställning till en vuxen” och att lagstiftningen därmed måste ta hänsyn till den 

maktrelation som finns mellan parterna när en av deltagare är ett barn (Remiss 35: Linköpings 

universitet, 4). Utifrån detta anser publikationerna att bedömningen av det sexuella 

övergreppets allvarlighetsgrad ska ta hänsyn till om brottet utförts av en person i barnets 

trygghetskrets eller att det skadar ”tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en 

närstående person” (Lagrådsremiss, 67). En närstående person kan exempelvis vara en 

förälder, vårdnadshavare eller en annan med ansvar för barnet vård och tillsyn (Prop. 

2017/18:177, 87). Även om ett uttryck för frivilligt deltagande har förelegat den sexuella 

handlingen är relationerna i en familj komplexa med starka beroende- och kärleksband vilket 

gör det omöjligt att förlita sig på samtyckets giltighet (Remiss 58: Roks, 2). På grund av detta 

är det också möjligt att maktförhållandet mellan förälder och barn kvarstår även när barnet 

blivit vuxet (Remiss 50: Kvinnofronten, 14). Vidare anser publikationerna att begreppet 

beroendeställning bör kunna tolkas brett så att det också kan innefatta lärare, fritidsledare, 

tränare med mera (Remiss 21: Barnombudsmannen, 6). Denna tolkning av beroendeställning 

blir särskilt viktigt för att stärka skyddet för barn mellan 15-17 år som uppnått åldern för 

sexuellt självbestämmande men ännu inte tillräknas full autonomi och därmed fortfarande 

befinner sig i beroendeställning till vuxna (Remiss 36: BUP Grinden, 3). När det gäller 

sexuella handlingar som genomförs med barn är det med andra ord en försvårande 

omständighet om gärningsmannen befinner sig i barnets trygghetskrets så att barnet står i 

beroendeställningen till denne. 

I publikationerna framställs alltså en relation mellan ett barn och en vuxen som formad 

av en maktrelation men detsamma gäller inte i en relation mellan två vuxna personer. 

Publikationerna förstår istället relationen mellan vuxna som en relation mellan två jämlika 

individer samtidigt som de utgår ifrån att samhället inte är jämställt och att sexualbrott främst 

begås av män mot kvinnor. Det här kan tolkas som om publikationerna på strukturell nivå 



        

  43 

   

   

 

förstår män som överordnade kvinnor men att den individuella mannen och kvinnan i den 

enskilda relationen är jämlika. Om den heterosexuella relationen istället ses som 

kontextualiserad i ett ojämställt samhälle borde det gå att förstå relationen i termer av makt, 

särskilt om det förekommer våld i relationen.  

Fischel menar, i likhet med publikationerna, att det är just det faktum att det föreligger 

en maktrelation mellan ett barn och en vuxen som gör att ett samtycke i den situationen inte 

kan anses vara giltigt (Fischel 2019, 77f). Enligt Fischel är det dock inte bara relationer 

mellan barn och vuxna som ska förstås som hierarkiska utan att detta även förekommer bland 

relationer mellan vuxna (Fischel 2019, 82). Det här innebär inte att alla heterosexuella 

relationer är hierarkiska relationer där samtycket är ogiltigt bara för att heterosexualiteten som 

institution överordnar män över kvinnor, utan det blir ogiltigt i en relation där mannen 

använder sig av sin överordnade position för att få fram samtycket (Fischel 2019, 87). Den 

här förståelsen kan alltså förklara hur det i vissa relationer kan vara helt ömsesidigt och 

frivilligt att delta i en sexuell handling i samband med sömn medan det i andra relationer inte 

kan anses frivilligt. Detta skulle då inte bero på hur nära relationen mellan parterna är eller 

hur väl de känner varandra utan hur maktrelationen ser ut och uttrycks inom relationen.  

Sammanfattning 
I publikationerna finns en motsägelsefull förståelse av parterna i det sexuella umgänget 

respektive övergreppet där de dels förstås som okönade, jämlika individer och dels som 

könade personer i en social kontext där det föreligger en (makt)relation mellan parterna. 

Konstruktionen av individen i lagstiftningen utgår från den sexuella integriteten och 

självbestämmanderätten där individen är konsekvent, kapabel att förutse konsekvenserna av 

sina val och förmögen att fritt fatta ett beslut utan påverkan från yttre omständigheter. När 

parterna istället förstås som situerade i en social kontext framställs de istället som inskolade i 

en heteronormativ föreställning om manligt och kvinnligt sexuellt beteende. Här kan en 

persons val att samtycka till en handling vara ett resultat av hur den förväntas agera i en 

sexuell situation eller på grund av den maktrelation som föreligger mellan personerna.  

Samtidigt är den okönade, jämlika individen som konstrueras i lagstiftningen inte 

neutral. Genom att konstruera olika sociala grupper som avvikande gällande vilken typ av 

våld och hot de är sårbara inför konstrueras individen i lagstiftningen som medelålders, 

heterosexuell, utan funktionsnedsättning och situerad i en sekulär kontext. Inte heller de 

rättigheter som kopplas samman med individen är neutrala. Publikationernas konstruktion av 
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den sexuella självbestämmanderätten riskerar exempelvis i fallet med vilseledanden angående 

preventivmedel att resultera i ett ojämlikt utfall mellan män och kvinnor.  

När uttrycks det sexuella samtycket 
I publikationerna definieras ingen exakt tidpunkt då en sexuell handling genomförs. 

Kontexten där den sexuella handlingen genomförs diskuteras istället utifrån vilken plats som 

handlingen sker på. Frågan om var sexuella handlingar sker kommer att behandlas i nästa 

avsnitt (se sida 51). Diskussionen nedan handlar istället om när det sexuella samtycket ska 

uttryckas i relation till den sexuella handlingens genomförande och kan delas in i tre olika 

delar: samtycket innan, under och efter den sexuella handlingens genomförande.  

Inför men inte i förväg 
Sexualbrottskommitténs utgångspunkt är att det sexuella samtycket ska uttryckas inför den 

sexuella handlingen där ”ett uttryckt val att delta frivilligt naturligtvis alltid i någon mening är 

begränsat till ett visst tillfälle” (SOU 2016:60, 197f). Det innebär att den uttryckta 

frivilligheten bara gäller för den sexuella handlingen som det har uttryckts för (SOU 2016:60, 

428). Det sexuella samtycke är med andra ord momentant, ”begränsat både till det specifika 

tillfälle och den specifika sexuella handling frivilligheten har uttryckts för” (Remiss 33: 

Göteborgs universitet, 4). Det sexuella samtycket ska alltså uttryckas i samband med att den 

sexuella handlingen genomförs.  

Då det sexuella samtycket ska uttryckas i samband med att den sexuella handlingen 

genomförs ska det inte vara möjligt att i förväg ge uttryck för ett val att delta frivilligt 

(Lagrådsremiss, 30). Det betyder att: 
”Det förhållandet att en person i förväg angett att han eller hon vill delta i en sexuell 

handling innebär inte att en senare genomförd sexuell handling ska anses vara 

frivillig.”  

(Prop. 2017/18:177, 79) 

I publikationerna diskuteras en i förväg uttryckt frivillighet särskilt utifrån exemplen med 

sömn och medvetslöshet och konstaterar att det inte ska vara möjligt att i vaket tillstånd 

samtycka till att sexuella handlingar får genomföras senare när en sover (Remiss 34a: 

Stockholms universitet: Juridiska fakultetsnämnden, 6). Anledningen till detta är att en 

sovande eller medvetslös person befinner sig i ett sådant tillstånd att den inte är ”kapabel att 

tillkännage sin inställning” och därmed har den inte heller möjlighet att ge uttryck för en 

ändrad uppfattning (SOU 2016:60, 209). Det är just för att varje person har rätt att ångra sig 
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och ta tillbaka en uttryckt frivillighet som det inte ska vara möjligt att i förväg samtycka till 

en sexuell handling som genomförs senare när personen exempelvis sover (Remiss 55: RFSU, 

10).  

Publikationernas förståelse av att det inte ska vara möjligt att i förväg samtycka till en 

sexuell handling grundar sig alltså på rätten att ångra ett uttryckt samtycke. I publikationerna 

diskuteras detta utifrån exemplen med sömn och medvetslöshet där en sovande eller 

medvetslös person inte kan ta tillbaka sitt samtycke. Möjligheten att samtycka i förväg till en 

sexuell handling som genomförs vid ett senare tillfälle där personen fortfarande befinner sig i 

en situation där den är kapabel att tillkännage sin inställning lyfts inte i publikationerna. Det 

framstår alltså som omöjligt att i förväg samtycka till en sexuell handling även om personen 

fortfarande kan uttrycka en ändrad uppfattning och ta tillbaka sitt samtycke.  

Kravet på att det sexuella samtycket ska uttryckas i samband med att den sexuella 

handlingen genomförs kan därmed tolkas som om en persons samtycke är oberoende av 

personens tidigare handlingar. Det här bryter mot en föreställning om så kallade 

offerforcerade våldtäkter där brottsoffret ses som en bidragande part i att övergreppet sker. 

Våldtäkten konstrueras i dessa fall som ett resultat av en process där offret genom en rad olika 

beteenden signalerar vad förövaren uppfattar som sexuell tillgänglighet (Nilsson och 

Lövkrona 2015, 100). Om samtycket måste uttryckas i samband med den sexuella handlingen 

kan alltså en persons beteende innan handlingen inte anses vara relevant för om samtycke 

förelegat under handlingens genomförande.  

Samtidigt visar Ellison och Munro hur jurymedlemmar i praktiken grundar sin 

bedömning av samtycket utifrån hur parterna interagerat med varandra under tiden innan den 

sexuella handlingen genomförs. Hur lång tid som parterna spenderat ihop innan den sexuella 

handlingen genomförs och deras beteende under denna tid påverkar exempelvis hur 

jurymedlemmar tolkar samtycket i rättsfall. Däremot var inte jurymedlemmarna överens om 

hur agerandet under den här tiden skulle tolkas, en kvinna som valde att tillbringa flera 

timmar i sällskap med en man kunde exempelvis tolkas antingen som att hon ville ha sex med 

honom eller som att hon inte ville ha sex med honom (Ellison och Munro 2009, 300f). Det är 

dock inte bara i bedömningen av om samtycke förelegat som tiden innan den sexuella 

handlingens genomförande är relevant. I etablerade relationer uttrycks nämligen särskilt 

verbala former av samtycke ofta i förväg där parterna under dagen bygger upp en förväntan 

om sexuellt umgänge senare på kvällen. Det kan även handla om personer som under den 

första tiden i en ny relation diskuterar när de är redo att delta i sexuellt umgänge för första 
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gången (Shumlich och Fisher 2018, 255f). Även om ett samtycke ska uttryckas i samband 

med den sexuella handlingen som det avser kan alltså tiden innan den sexuella handlingens 

genomförande påverka förståelsen av samtycket. Det finns därmed en risk att offrets beteende 

innan den sexuella handlingen även fortsatt kommer att prägla den rättsliga bedömningen av 

samtycket. 

Samtycke under hela förloppet 
Förutom att det sexuella samtycket måste uttryckas innan en sexuell handling genomförs 

måste det även föreligga under hela förloppet för att anses vara giltigt (SOU 2016:60, 429). 

Den sexuella självbestämmanderätten innebär nämligen att en person har rätt att när som helst 

ångra sig och återta sitt uttryck för frivilligt deltagande i den sexuella handlingen. Den 

ändrade uppfattningen måste dock ”komma till uttryck genom ord eller handling så att den 

eller de andra som deltar har möjlighet att uppfatta den ändrade inställningen” (SOU 2016:60, 

199). Om en person återtar sin uttryckta frivillighet måste den sexuella handlingen omedelbart 

upphöra för att inte övergå i ett sexuellt övergrepp (SOU 2016:60, 212).  

Remissinstanserna diskuterar och problematiserar dock det faktum att den som ångrar 

sitt frivilliga deltagande ”måste uttrycka detta genom aktivt agerande t.ex. genom att säga 

nej” (Remiss 4: Stockholms tingsrätt, 2). Anledningen till detta är att kommitténs förslag om 

att den ändrade uppfattningen måste komma till uttryck kan få problematiska konsekvenser 

när det kommer till personer som ”först deltar frivilligt men sedan drabbas av frozen fright 

och inte kan uttrycka att han eller hon inte längre deltar frivilligt” (Prop. 2017/18:177, 30ff). 

Det faktum att en person inte längre deltar utan blir passiv borde kunna göra ”att det frivilliga 

deltagandet automatiskt ska anses ha upphört att gälla” (Remiss 50: Kvinnofronten, 8. 

Författarens fetstil). Även om det kan tyckas orimligt i fallet med frozen fright krävs det dock 

av rättssäkerhetsskäl att ”den som inledningsvis har gett uttryck för en vilja att delta, men som 

sedan har ångrat sig” säger ifrån genom ord eller handling (Remiss 34a: Stockholms 

universitet: Juridiska fakultetsnämnden, 7).  

Samtidigt anser kommittén att den som genomför en sexuell handling med någon måste 

kontrollera om deltagandet fortfarande sker frivilligt om den andres beteende förändras. 

Stockholms tingsrätt frågar sig därför vilka krav som ska ställas på att kontrollera att 

deltagandet fortfarande är frivilligt samt om det krävs ett särskilt beteende eller särskilda 

signaler hos en person som drabbats av frozen fright för att den andra personen ska anses vara 

skyldig att kontrollera om deltagandet fortfarande är frivilligt (Remiss 4: Stockholms 
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tingsrätt, 2). Regeringen anser här att om: 
”… en person vill ha sexuellt umgänge med någon som förhåller sig passiv eller ger 

dubbeltydiga signaler får han eller hon således ta reda på om den andra personen vill. 

Ett sådant krav på den som utför en sexuell handling med en annan person gäller inte 

bara vid det inledande skeendet utan kvarstår under hela tiden som det sexuella 

umgänget består.”  

(Lagrådsremiss, 34) 

Det innebär också att den sexuella samvaron måste avbrytas om en person som först deltar 

frivilligt sedan hamnar i en särskilt utsatt situation för att undvika risk för straffansvar, även 

om deltagandet dessförinnan har varit frivilligt (Prop. 2017/18:177, 82).  

Publikationerna diskuterar även hur det sexuella samtycket ska förstås och uttryckas 

under ett förlopp som innefattar flera olika sexuella handlingar. En konsekvens av förslaget 

att frivilligheten ska uttryckas inför varje sexuell handling är nämligen att det behövs ett nytt 

uttryck för frivilligt deltagande inför varje ny handling i den sexuella samvaron (Prop. 

2017/18:177, 32). Det innebär att frivilligheten ska inhämtas för varje nytt moment inom den 

sexuella samvaron för att frivilligheten ska anses föreligga under hela förloppet (Remiss 69: 

Sveriges advokatförbund, 2). Det faktum att parterna precis innan genomfört en sexuell 

handling med varandra ska inte kunna förstås som ett uttryck för frivilligt deltagande till en 

ny sexuell handling (Remiss 55: RFSU, 7).  

Här lyfter publikationerna återigen problemet med vad som ska förstås som ett nytt 

moment i den sexuella samvaron för att försöka klargöra när det krävs ett nytt inhämtande av 

frivillighet (Remiss 10: Domstolsverket, 2). Publikationerna frågar sig även ”vilka krav som 

ska ställas på det uttryck för frivillighet som måste ges vid övergången mellan olika sexuella 

handlingar” (Prop. 2017/18:177, 29). Här uttrycks med andra ord en oro över att det kommer 

finnas svårigheter i den rättsliga bedömningen att ”ett samtycke ska uttryckas varje gång en 

ny sexuell handling inleds” (Remiss 5: Jönköpings tingsrätt, 1). Det här beror särskilt på att 

det kan verka svårt att i efterhand bedöma vad som borde ha ansetts vara en ny sexuell 

handling och därmed krävt ett nytt inhämtande av en uttryckt frivillighet (Remiss 34a: 

Stockholms universitet: Juridiska fakultetsnämnden, 6). 

Publikationernas är med andra ord osäkra på hur kravet på att samtycket ska föreligga 

under hela den sexuella handlingen ska tolkas utifrån en persons ansvar att uttrycka en ändrad 

inställning, inhämta ett nytt samtycke eller försäkra sig om att samtycke fortfarande 

föreligger. Det här skulle kunna bero på att den heterosexuella föreställningen om mannen 

som den som initierar det sexuella umgänget och kvinnan som dess grindvakt inte erbjuder 
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någon vägledning i hur parterna ska uttrycka samtycke under det sexuella umgänget. Även 

om det sexuella umgänget konstrueras som en sekvens av flera olika handlingar finns det med 

andra ord inte en klar förståelse av hur samtycket passar in bland de sexuella handlingarna 

inom det kulturella skriptet (Shumlich och Fisher 2018, 250). Lagstiftningens krav på att 

samtycket ska föreligga under hela tiden den sexuella handlingen genomförs och inhämtas 

inför varje ny handling kan alltså förstås som en förändrad föreställning av hur samtycket och 

sekvensen av handlingar bör ordnas i det sexuella umgänget. 

I diskussionen om en person ångrar sitt samtycke utgår publikationerna från en situation 

där en person tydligt samtyckt till en sexuell handling innan den genomförs och sedan vill ta 

tillbaka det under tiden handlingen genomförs. Samtidigt finns det en tendens att endast 

reflektera över samtycke när en sexuell handling blir ett övergrepp vilket innebär att 

frånvaron av ett sexuellt samtycke generellt sett uppmärksammas mer än förekomsten av det 

(Shumlich och Fisher 2018, 257). Det skulle kunna innebära att det är först när en person 

drabbas av frozen fright som den reflekterar över om den överhuvudtaget samtyckt till den 

sexuella handlingen från början.  

Efter handlingen genomförts 
Den sexuella självbestämmanderätten innefattar alltså rätten att ångra sig och ta tillbaka sitt 

samtycke under tiden som den sexuella handlingen pågår. Detsamma gäller dock inte om 

personen i efterhand ångrar sitt deltagande i den sexuella handlingen. Som exempel lyfter här 

sexualbrottskommittén en person som: 
”… har villkorat valet att delta på ett sådant sätt under pågående samlag upptäcker att 

t.ex. kondom inte används, kan självfallet välja att avbryta samlaget. Under sådana 

förhållanden föreligger inte längre något uttryck för frivilligt och den sexuella 

handlingen måste upphöra för att brott inte ska begås. Det finns dock anledning att se 

annorlunda på saken om det först i efterhand upptäcks att preventivmedel inte använts 

under den sexuella samvaron.”  

(SOU 2016:60, 219) 

Det innebär att om det först efteråt framkommer att den ena personen inte använde kondom 

trots att den andra villkorade det sexuella umgänget på just att kondom skulle användas kan 

inte handlingen förstås som ett sexuellt övergrepp (SOU 2016:60, 219f). Det är alltså inte 

möjligt att efter att den sexuella handlingen genomförts återta det sexuella samtycket. 

Det här innebär att de sexuella handlingar där ett giltigt uttryck för frivillighet förelegat 

när handlingen genomförs inte ska kunna förstås som ett sexualbrott om personen i efterhand 
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vill ta tillbaka sitt samtycke. Enligt kommittén kan förslaget: 
”… naturligtvis leda till att det kommer att finnas personer som i efterhand känner att 

deltagandet i en sexuell handling inte kändes ’bra’ eller ’rätt’ och att personen känner 

sig besviken för att det har inträffat”  

(SOU 2016:60, 199) 

Det faktum att personen känner sig besviken efteråt ska alltså inte göra att den sexuella 

handlingen förstås som ett sexualbrott om ett giltigt uttryck för frivillighet förelegat när 

handlingen genomförs. Anledningen till detta är att det är en fråga om rättssäkerhet att den 

som genomför en sexuell handling med någon som har uttryckt att deltagandet är frivilligt 

måste kunna lita på detta, förutsatt att inga otillbörliga påtryckningsmedel använts såklart 

(SOU 2016:60, 199). Kommittén förstår med andra ord viljan att i efterhand återta ett sexuellt 

samtycke som grundat i en förändrad eller negativ inställning till den sexuella handlingen. 

Den här förståelsen får dock kritik för att reproducera en föreställning om att kvinnor kan 

anmäla män för våldtäkt bara för att de är besvikna över det sexuella umgänget (Remiss 50: 

Kvinnofronten, 8).  

Det faktum att det inte är möjligt att återta ett samtycke efter att den sexuella handlingen 

genomförts innebär inte att det sexuella övergreppet måste anmälas direkt. När det gäller 

sexualbrott mot barn lyfter nämligen publikationerna särskilt att dessa övergrepp ofta inte 

upptäcks förrän lång tid har förflutit (Lagrådsremiss, 52). En person som utsatts för sexuella 

övergrepp som barn kan ofta inte berätta om övergreppet förrän den kommer upp i övre 

tonåren (Prop. 2017/18:177, 52). Det är därför mer motiverat att ha en längre preskriptionstid 

för sexualbrott mot barn än för sexualbrott mot vuxna (Lagrådsremiss, 52). Det är med andra 

ord möjligt att först senare förstå och välja att berätta om sin upplevelse som just ett sexuellt 

övergrepp, åtminstone om personen i fråga var ett barn då övergreppet begicks. 

Beskrivningen av personer som i efterhand vill återta sitt samtycke som att den är 

besviken över att det sexuella umgänget inte känts bra eller rätt kan, precis som 

Kvinnofronten skriver i sitt remissvar, kopplas till en föreställning om att kvinnor anmäler 

män för våldtäkt som ett sätt att hämnas. Det här har även präglat den rättsliga bedömningen 

av våldtäktsfall där argumentet att kvinnan egentligen bara har ångrat sig efter ett frivilligt 

sexuellt umgänge eller vill hämnas på mannen har blivit en vanlig försvarsstrategi (Ellison 

och Munro 2010, 794f). Föreställningen om besvikna kvinnor får även stöd av idén om att 

konsekvenserna av promiskuitet är allvarligare för kvinnor än för män. Här antas kvinnor som 

deltar i tillfälliga sexuella förbindelser känna sig smutsiga och skamsna efteråt medan män 



        

  50 

   

   

 

känner sig stolta (Ellison och Munro 2009, 306). Förståelsen av personen som ångrar sitt 

deltagande i en sexuell handling hänger med andra ord samman med könade föreställningar 

om manligt och kvinnligt sexuellt beteende.  

Samtidigt är det inte alltid lätt att skilja mellan ett fall där inget samtycke förelegat 

medan handlingen genomförts och ett fall av ånger efter att handlingen genomförts. När det 

exempelvis gäller sexuella handlingar som genomförts under alkoholpåverkan är det ofta upp 

till personen att sedan i nyktert tillstånd försöka begripliggöra situationen och fylla i 

minnesluckor. Det innebär att personen utifrån en nykter logik måste avgöra om den var så 

påverkad att den inte kunde anses förmögen att ge ett giltigt samtycke. Om så inte är fallet 

måste den istället försöka minnas om den samtyckte till handlingen eller inte för att kunna 

begripliggöra om upplevelsen ska förstås som en våldtäkt eller ett sexuellt umgänge (Clough 

2018, 490). Även om publikationerna anser att det inte ska vara möjligt att i efterhand ångra 

sig blir det alltså viktigt att i den rättsliga bedömningen ta hänsyn till att det inte alltid går att 

tydligt åtskilja ett ångrat samtycke från ett fall då ett giltigt samtycke aldrig förelegat. 

Vidare visar Lena Gunnarson att personer använder sig av dominerande diskurser om 

(hetero)sexualitet och sexuellt våld för att begripliggöra sina upplevelser och att diskurserna 

därmed är med och formar personens erfarenhet (Gunnarson 2018, 5). Det innebär att 

diskurser inte bara påverkar hur en person förstår och agerar i en viss situation utan även hur 

personen i efterhand begripliggör händelsen (Gunnarson 2018, 15). Det här skulle även kunna 

förklara varför publikationerna anser att det är viktigt att ta hänsyn till att det kan ta lång tid, 

ibland flera år, innan barn förmår att berätta om vad den har varit med om. Det kan nämligen 

vara så att det är genom mötet med nya diskurser som barnet kan begripliggöra vad den har 

varit med om och vågar berätta om det. Om så är fallet borde detta även kunna gälla vuxna 

som först efteråt inser att vad de varit med om i själva verket var ett sexuellt övergrepp och att 

det eventuella samtycket som förelegat handlingen inte var giltigt.  

Sammanfattning 
I publikationerna konstrueras det sexuella samtycket som följande en linjär tidslinje där 

samtycket ska uttryckas innan, föreligga under och bestå efter den sexuella handlingens 

genomförande. Det här stämmer överens med föreställningen om den konsekventa individen 

som kan förutse konsekvenserna av sitt val och som inte kommer att ändra sin önskan eller 

inställning över tid. Publikationerna förväntar sig därmed att individen generellt sett har 

samma önskan och vilja när den samtycker innan en sexuell handling genomförs som efteråt. 
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Den här tidslinjen får brytas under tiden som handlingen genomförs men inte efteråt vilket 

innebär att den linjära förståelsen av samtyckets temporalitet fortfarande är intakt. 

Var sker sexuella handlingar? 
En utgångspunkt hos publikationerna i diskussionen om plats är att det finns en problematisk 

bild av att en ”riktig våldtäkt” begås utomhus av en okänd gärningsman (Remiss 55: RFSU, 

4). Begreppet våldtäkt är fortfarande något som ”många associerar till överfallsvåldtäkter 

utomhus begångna av en okänd gärningsman vilket inte är den vanligaste formen av våldtäkt” 

(Remiss 53: RFSL, 3). Eftersom överfallsvåldtäkter inte är representativa för hur sexuella 

övergrepp går till vill publikationerna motarbeta och problematisera den här föreställningen 

av våldtäkt. Diskussionen är sedan koncentrerad kring två centrala teman. Det första temat 

fokuserar på plats som en omständighet i bedömningen av det sexuella övergreppet, medan 

det andra temat fokuserar på modern teknik och övergrepp som sker på distans. 

Platser som omständighet 
I diskussionen om lagstiftningens utformning lyfter publikationerna upp vissa platser eller 

situationer som bör kunna utgöra särskilda omständigheter i bedömningen av sexualbrottet. 

Det kan också röra sig om platser där vissa typer av sexuella övergrepp ökar i omfattning, 

exempelvis när det gäller ett utökat utbud av nöjesliv (Dir. 2014:123, 2). Här lyfter 

sexualbrottskommittén särskilt situationer där gärningsmannen överraskat den andra personen 

med en sexuell handling ”i en situation då målsäganden inte har förväntat sig det” (SOU 

2016:60, 178). De så kallade överrumplingsfallen karaktäriseras av att gärningsmannen utför 

den sexuella handlingen på ett sådant sätt eller i en sådan situation att den andra överrumplas 

av den och varken hinner uttrycka frivillighet eller ofrivillighet i sitt deltagande i handlingen 

(Lagrådsremiss, 35). Som exempel lyfter publikationerna sexuella handlingar som genomförs 

i stora folksamlingar under festivaler, konserter och liknande arrangemang men det kan också 

röra sig om en person som vid en läkarundersökning överrumplas av en sexuell handling 

(Prop. 2017/18:177, 78f). Överrumplingsfall innebär med andra ord att det finns situationer 

där en person inte har förväntat sig sexuella handlingar och därmed inte hinner reagera med 

vare sig ett uttryck för frivillighet eller ofrivillighet.  

Ett problem med att överrumplingsfall förstås som en sexuell handling genomförd i en 

situation där målsäganden inte har förväntat sig det är att olika personer kan ha olika 

förståelse av vad som utgör en sexuell situation. Det är med andra ord möjligt att förövaren 
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tolkar situationen som sexuell medan brottsoffret inte gör det (Jackson 1999, 51f). Då män 

främst lär sig att värdera kvinnor utifrån deras potential som sexuella partners är det också 

möjligt att män i större utsträckning än kvinnor kommer att definiera situationen som sexuell 

(Jackson 1999, 55). Eftersom publikationerna lyfter publikhav och läkarundersökning som 

några exempel på överrumplingsfall framstår det som om publikationerna anser att det finns 

situationer som inte är sexuella och där en person med rätta kan känna sig överraskad om en 

sexuell handling initieras eller genomförs. Samtidigt är ingen situation sexuell i sig och det 

finns inga objektiva kriterier utifrån vilka situationen ska bedömas som sexuell eller inte 

(Jackson 1999, 54f). Det är med andra ord oklart vilka kriterier som ska ligga till grund för 

bedömningen av huruvida det rör sig om ett överrumplingsfall eller inte. 

Det är inte heller helt tydligt vad som egentligen skiljer överfallsvåldtäkter från 

överrumplingsfall. Båda dessa typer av övergrepp sker nämligen på allmänna platser utan 

tidigare interaktion mellan gärningsmannen och offret. En förklaring skulle kunna vara att 

överfallsvåldtäkter innefattar våld medan överrumplingsfall ofta inte kräver något våld 

eftersom offret inte hinner reagera med motstånd. En annan förklaring skulle kunna vara att 

överfallsvåldtäkter skiljer sig från överrumplingsfall eftersom de sker på avskilda platser, ofta 

nattetid, medan överrumplingsfall sker bland folk. Problemet är att uppdelningar mellan olika 

sorters våldtäkter likt denna snarare upprätthåller än utmanar idén om överfallsvåldtäkter som 

de enda ”riktiga” våldtäkterna (Nilsson och Lövkrona 2015, 101ff). Det riskerar också att 

förstärka föreställningen att det är farligt för en kvinna att röra sig utomhus nattetid, speciellt 

på öde platser, och att en kvinna som gör detta inte ska bli överraskad om hon blir våldtagen 

(Nilsson och Lövkrona 2015, 98). Konstruktionen av överrumplingsfallen i publikationerna 

behöver alltså inte resultera att den stereotypa bilden av en ”riktig” våldtäkt utmanas.  

Vidare lyfter publikationerna upp platser som kan vara försvårande omständigheter för 

gärningsmannen eller som tyder på att offret befunnit sig i en särskilt utsatt situation. En 

sådan särskilt utsatt situation är då offret ”befinner sig på en främmande plats tillsammans 

med en person som inte är känd för offret sedan tidigare” (SOU 2016:60, 434). Det kan 

exempelvis röra sig om att gärningsmannen tar med sig den andra personen till sin lägenhet 

där målsäganden aldrig tidigare varit (Remiss 50: Kvinnofronten, 13). När det gäller platser 

som innebär försvårande omständigheter för gärningsmannen lyfter publikationerna gällande 

sexualbrott mot barn att det bör anses vara en försvårande omständighet om övergreppet skett 

”på en plats där barnet ska kunna känna sig trygg” (Remiss 35: Linköpings universitet, 7). 

Som exempel på platser där barnet borde känna sig trygg nämns barnets eget hem eller i 
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skolan (Remiss 21: Barnombudsmannen, 9). Här konstrueras alltså inte plats utifrån 

sannolikheten att en sexuell handling äger rum utan snarare med utgångspunkt i hur 

trygg/otrygg offret upplever att platsen är.  

Även om ingen situation är sexuell i sig och sexuella handlingar kan genomföras var 

som helst visar Ellison och Munro i sin studie hur jurymedlemmarna väger in plats som en 

omständighet i sin bedömning av om samtycke förelegat eller inte. Den plats där den sexuella 

handlingen skedde kunde antingen bidra till att personen ansågs signalera en önskan att delta i 

ett sexuellt umgänge eller att personen utsatte sig för en onödig risk att utsättas för ett sexuellt 

övergrepp. Här ansågs det normala vara att sexuella handlingar sker i sängen hemma hos 

(någon av) parterna varav en fråga om att förflytta sig till sovrummet även kunde förstås som 

ett samtycke till sexuellt umgänget. Däremot kunde inte det faktum att den sexuella 

handlingen genomfördes på en annan plats utanför sovrummet göra att handlingen 

automatiskt förstods som ett sexuellt övergrepp (Ellison och Munro 2009, 299f). Med 

bakgrund av detta är det oklart om det exempelvis går att hävda att en sexuell handling utgör 

ett överrumplingsfall om den genomförs i sovrummet eller om brottsoffret borde ha förväntat 

sig sexuella initiativ eftersom de befann sig i sovrummet.  

Modern teknik och övergrepp som sker på distans 
Ett av uppdragen som angavs i kommittédirektiven bestod i att analysera hur starkt stöd som 

sexualbrottslagstiftningen erbjuder gällande de nya former av sexuella övergrepp som sker 

genom modern teknik, exempelvis via internet (Dir. 2015:5, 1). Sexualbrottskommittén kom i 

sin utredning fram till att sexualbrottslagstiftningen ska gälla även ”när sexuella handlingar 

genomförs på distans, t.ex. via internet. Lagen ska […] alltså vara teknikneutral” (SOU 

2016:60, 218). Kommitténs diskussion och slutsats välkomnades i flera remissinstanser, som 

underströk att:  
“Den tekniska utvecklingen medför möjligheter till nya varianter av övergrepp av 

potentiell straffrättslig relevans, inte minst där parterna befinner sig på olika platser 

och kommunicerar via webbkamera.”  

(Remiss 34a: Stockholms universitet, 11) 

Den tekniska utvecklingen förstås alltså som något som gör det möjlig för sexuella handlingar 

att genomföras även när parterna inte befinner sig på samma plats. På grund av detta blir det 

viktigt att göra sexualbrottslagstiftningen teknikneutral så att:  
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”... gärningen är brottslig även i de fall gärningsman och brottsoffer inte befinner sig 

på samma fysiska plats. Det är viktigt att tydligt kriminalisera sexuellt våld som 

utövas på distans, exempelvis över internet, då detta är en allvarlig och ökande 

företeelse”  

(Remiss 33: Göteborgs universitet, 6) 

Sexuella övergrepp som sker över exempelvis internet där gärningsmannen och brottsoffret 

inte befinner sig på samma fysiska plats beskrivs med andra ord i publikationerna som 

övergrepp som sker på distans. Frågan som sedan diskuteras i publikationerna är huruvida de 

sexuella övergreppen som sker på distans ska få en egen brottsrubricering. Vissa 

remissinstanser ifrågasätter om sexuella övergrepp på distans verkligen kan anses vara lika 

straffvärt som ett fullbordat samlag (Lagrådsremissen, 43) medan andra remissinstanser 

ställer sig ”bakom att brott som begås på internet skall ses som lika grova som om de hade 

skett utanför hemmet” (Remiss 47: Föreningen Tillsammans, 1). Regeringens bedömning som 

sedan röstades igenom av riksdagen blev sedan att ”sexualbrott som begås på distans, t.ex. via 

internet, kan rubriceras på samma sätt som när personerna befinner sig på samma fysiska 

plats” (2017/18:JuU29, 18).  

I publikationerna kopplas sexuella övergrepp som sker genom modern teknik samman 

med sexuella övergrepp på distans där gärningsmannen och brottsoffret inte befinner sig på 

samma fysiska plats. Genom detta konstruerar publikationerna inte bara modern teknik som 

ett medel genom vilket övergreppet möjliggörs utan även som den plats där övergreppet sker. 

Publikationerna skiljer mellan övergrepp som sker på distans och övergrepp som sker på en 

fysisk plats. Oavsett om förövaren befinner sig på samma plats som brottsoffret eller inte 

genomförs den sexuella handlingen fortfarande på brottsoffrets kropp vilket innebär att 

publikationernas åtskiljande framstår som en falsk dikotomi. Den här uppdelningen mellan 

övergrepp som sker på en fysisk plats eller på distans genom modern teknik formuleras av 

David Shannon i termer av sexuella övergrepp online eller offline. Den underliggande 

dikotomin här är mellan den digitala världen och den verkliga världen, en gräns som i takt 

med den tekniska utvecklingen blir allt otydligare (Shannon 2008, 176). Uppdelningen mellan 

den verkliga och den virtuella världen beskrivs också som en falsk dikotomi av Nicola Henry 

och Anastasia Powell i sin granskning av sexuella övergrepp som möjliggörs via modern 

teknik. Enligt dem resulterar detta även i en uppdelning mellan verkliga och virtuella skador 

där virtuella skador inte anses jämförbara med verkliga, kroppsliga, skador (Henry och Powell 

2015, 771ff). Den här uppdelningen mellan fysisk plats och distans osynliggör dock 

relationen mellan den fysiska platsen och användandet av modern teknik, något som 
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publikationerna inte heller diskuterar.  

Kontakter online mellan förövare och barn pågår ofta under längre tid och består av 

konversationer flera gånger om dagen, något som ofta beror på att barnet har problem i skolan 

eller hemma och därför söker efter någon den kan prata med (Shannon 2008, 173). Det här 

diskuteras inte i publikationerna vilket tyder på att när modern teknik konstrueras som en 

plats där sexuella övergrepp sker utifrån en dikotom förståelse av att övergrepp sker på 

distans eller på en fysisk plats riskerar det att osynliggöra var brottsoffret befinner sig när 

övergreppet sker. När det gäller sexualbrott mot barn kan detta osynliggöra att barn är sårbara 

även när de befinner sig på platser som skolan eller hemmet där de, enligt publikationerna, 

ska kunna känna sig trygga. Enligt Shannon finns det även en risk i just det faktum att barnet 

befinner sig i tryggheten i sitt eget hem och därmed känner en falsk känsla av säkerhet i 

kommunikationen med förövaren (Shannon 2008, 176).  

Trots den ökande användningen av internet och mobiltelefoner och publikationernas 

förståelse av modern teknik som en plats där det sexuella övergreppet kan ske tar 

publikationerna inte upp sexuella övergrepp som sker med hjälp av modern teknik som 

exempel på överrumplingsfall. När allt fler har tillgång till mobil och möjlighet till 

internetuppkoppling nästan dygnet runt (Shannon 2008, 162) borde detta kunna resultera i att 

en person när som helst kan överrumplas av att få exempelvis oönskade dick pics skickade till 

sin mobil oavsett vilken plats de befinner sig på. Det faktum att denna typ av övergrepp inte 

inkluderas bland överrumplingsfallen skulle kunna bero på att internet förstås som en plats 

som rymmer flera faror där sexuella övergrepp kan ta nya former och spridas i större 

utsträckning än tidigare (Shannon 2008, 177).   

Sammanfattning 
Utgångspunkten i publikationernas förståelse av plats är att utmana den klassiska förståelsen 

av en ”riktig” våldtäkt som detsamma som en överfallsvåldtäkt. Det innebär att 

publikationerna inte ger en kompletterande lista med platser där sexuella övergrepp sker utan 

istället diskuterar när plats kan vägas in som en omständighet i bedömningen av det sexuella 

samtycket och det sexuella övergreppets allvarlighetsgrad. Diskussionen fokuserar här särskilt 

på platser där offret överraskats av en sexuell handling eller hur offret upplever platser som 

trygga respektive otrygga. Dessutom konstruerar publikationerna, genom sin förståelse av 

modern teknik, en ny sorts brottsplats där sexuella övergrepp kan ske. Förhållandet mellan 

modern teknik och plats diskuteras dock inte närmare, något som antagligen beror på att 
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publikationerna konstruerar en dikotomi mellan övergrepp på en fysisk plats och på distans.  

Hur samtycket uttrycks och handlingen utförs 
Utgångspunkten i sexualbrottskommitténs förslag är att den som genomför en sexuell 

handling med en person som inte deltar frivilligt gör sig skyldig till ett sexualbrott. Det 

innebär att ett fall där frivilligheten inte har kommit till uttryck och inte heller kan styrkas av 

andra omständigheter ska förstås som ett sexualbrott (Prop. 2017/18:177, 80). Det finns även 

situationer då ett uttryck för ett frivilligt deltagande förelegat men där uttrycket inte kan anses 

vara ett giltigt uttryck för personens sexuella självbestämmande (SOU 2016:60, 201). En 

person kan nämligen aldrig anses delta frivilligt om deltagandet är en följd av våld eller hot, 

otillbörligt utnyttjande av att en person befinner sig i en särskilt utsatt situation eller allvarligt 

missbrukande av att personen står i beroendeställning till gärningsmannen (SFS 2018:618, 

1f). Utifrån denna förståelse av vad som skiljer ett sexuellt umgänge från ett sexuellt 

övergrepp kommer följande avsnitt särskilt behandla publikationernas diskussion om det 

sexuella samtyckets uttrycksform, oaktsamhetsbrott samt påtryckningsmedel som inte 

ogiltigförklarar det sexuella samtycket. 

Det sexuella samtyckets form 
I publikationerna diskuteras det sexuella samtyckets form och uttryck utifrån hur det bör 

förstås och definieras i lagstiftningen. Sexualbrottskommittén föreslår i sin utredning att: 
”samtycket, dvs. valet att delta frivilligt, måste komma till uttryck, antingen genom 

ord eller handling (t.ex. någon form av fysisk respons). En mycket viktig skillnad mot 

tidigare förslag är alltså att ren passivitet inte ska utgöra samtycke. Underförstådda, 

s.k. tysta eller inre, samtycken ska alltså inte godtas.”  

(SOU 2016:60, 182f) 

Det innebär enligt kommittén att det sexuella samtycket måste kommuniceras för att vara 

giltigt (SOU 2016:60, 194). Däremot kommer kommittén fram till att det inte ska uppställas 

något formkrav i lagstiftningen gällande hur valet att delta frivilligt ska uttryckas utan att 

detta ska avgöras i rättstillämpningen (SOU 2016:60, 196). Kommittén anser alltså att det 

sexuella samtycket ska uttryckas genom ord eller handlingar men inte att det måste anta en 

särskild form för att anses vara giltigt. 

Ett problem med att inte uppställa något formkrav för det sexuella samtycket i 

lagstiftningen är att samtyckets uttrycksform skiljer sig åt från person till person. En persons 

uttryck för frivillighet kan nämligen vara mer eller mindre aktivt och subtilt. Eftersom den 
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sexuella självbestämmanderätten även innefattar rätten att bemöta en sexuell handling med 

passivitet har personen inte heller något ansvar att tydligt visa att den vill delta 

(Lagrådsremissen, 33). Om ett uttryck för frivillighet kan ”ta sig uttryck på olika sätt och i 

olika grad samt variera mellan olika personer” väcks dock frågan exakt vilka krav som ska 

ställas i domstol vid bedömningen av om deltagandet har varit frivilligt (Remiss 4: 

Stockholms tingsrätt, 2). Utan en specificering av uttryckets form riskerar samtycket 

nämligen att i rättstillämpningen fyllas med andra innebörder än vad som var tänkt (Remiss 

33: Göteborgs universitet, 4). En risk med att inte ställa krav på samtyckets form är därmed 

att det kan urholka den normerande potentialen med lagstiftningen: att när det gäller sexuella 

handlingar är allt annat än ett ”ja” ett ”nej”. 

Ett annat problem är att samtyckets form kan vara beroende av parternas relation till 

varandra. När det gäller sexuellt umgänge mellan personer som inte känner varandra sedan 

tidigare borde det exempelvis ställas krav på att deltagarna på ett mer aktivt sätt förvissar sig 

om att frivillighet föreligger (Remiss 11: Åklagarmyndigheten, 3). När det istället rör sig om 

personer som känner varandra väl, där det om en nära relation föreligger även ska anses vara 

möjligt att samtycka i förväg, ställs det inte samma krav på detta aktiva förhållningssätt. Det 

väcker frågan om det vid bedömningen av om frivillighet har förelegat kan ”få betydelse hur 

just den personen vanligtvis brukar agera i sexuella sammanhang” (Remiss 4: Stockholms 

tingsrätt, 2). Det här väcker också en oro om det är så att:  
”en domstol kan slå fast att en man som känner en kvinna tillräckligt väl, bättre än 

kvinnan själv kan avgöra att det han gör inte kränker henne. För om hon känner sig 

kränkt och polisanmäler honom, kan alltså rätten med hänvisning till betänkandet slå 

fast att han inte agerat brottsligt” 

(Remiss 50: Kvinnofronten, 12) 

Om det inte ställs tydligare krav på det sexuella samtyckets form riskerar det alltså att bli 

beroende av relationen mellan parterna, något som riskerar att resultera i att rätten dömer till 

förmån för gärningsmannen. 

Regeringen ståndpunkt var dock att genom att en ”samtyckesreglering ta sikte på 

samtycket som sådant, inte på formen för hur samtycket kommer till uttryck” (Lagrådsremiss, 

33). Regeringen menar att om det ställs ett krav på att frivilligheten måste komma till uttryck 

riskerar det att straffbelägga den som genomför en sexuell handling med en person som deltar 

frivilligt men som inte har gett uttryck för den frivilligheten (Lagrådsremiss, 32f). 

Regeringens förslag i lagrådsremissen är därför att lagen inte ska ställa några krav på att det 

frivilliga deltagandet ska uttryckas men att: 
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”utgångspunkten måste vara att den som deltar frivilligt i en sexuell handling ger 

uttryck för sin vilja att delta på något sätt och att avsaknaden av sådana uttryck 

normalt får förstås som att deltagandet inte är frivilligt.” 

(Lagrådsremiss, 79) 

Det här innebär att utöver en frivillighet som uttrycks öppet genom ord eller handling ska 

även så kallade tysta samtycken kunna godtas om detta stärks av omständigheterna i övrigt 

(Lagrådsremiss, 79). Regeringen delar därför inte kommitténs oro att tillåtandet av tysta 

samtycken riskerar att reproducera fördomen att det är okej att genomföra sexuella handlingar 

med någon som inte har sagt nej (Lagrådsremiss, 34).  

Regeringens förslag om att tillåta tysta samtycken om det vid en rättslig prövning i 

sådana fall vinner stöd av andra omständigheter får dock kritik av Lagrådet då gränsen mellan 

ett frivilligt och ett ofrivilligt deltagande blir allt för oklar. Förslaget strider, enligt Lagrådet, 

mot kravet om förutsägbarhet då frågan om deltagande varit frivilligt inte ”med tillräcklig 

säkerhet besvaras förrän i efterhand, när alla omständigheter är utredda och bedömda” 

(Lagrådet, 4f). Regeringen korrigerade därmed förslaget så att det i bedömningen ”särskilt 

beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt” 

(2017/18:JuU29, 10). Med annat sätt menas exempelvis kroppsspråk och minspel, tysta, 

passiva, samtycken ska endast godtas i undantagsfall (Prop. 2017/18:177, 80). 

Eftersom publikationerna inte ställer något krav på att samtycket ska uttryckas 

konstruerar publikationerna det sexuella samtyckets förekomst som oberoende av dess 

uttryck. Det sexuella samtycket kan alltså föreligga utan att uttryckas, även om ett uttryckt 

samtycke är att föredra. Publikationerna har alltså en klar förståelse av att frivilligheten måste 

föreligga när den sexuella handlingen genomförs, men är mindre säkra på exakt hur denna 

frivillighet ska uttryckas. Det här är ett återkommande problem i utformandet av en 

samtyckesbaserad lagstiftning. Samtycket förstås oftast som en otvetydig frivillighet att delta i 

en sexuell handling samtidigt som det saknas definierade indikationer som ska förstås som ett 

uttryckt samtycke. Det behöver i sig inte vara ett problem då objektivt givna indikationer av 

vad som ska utgöra ett samtycke ofta missar variationerna av beteenden genom vilka olika 

människor samtycker. Inte heller tar dessa hänsyn till de specifika omständigheter under vilka 

de uttrycks (Shumlich och Fisher 2018, 249). Problemet är att det finns en skillnad mellan de 

signaler som människor använder för att uttrycka ett sexuellt intresse respektive ett sexuellt 

samtycke (Ellison och Munro 2009, 295) och det finns därmed en risk att avsaknaden av ett 

formkrav resulterar i svårigheter att i rättstillämpningen skilja dessa olika signaler åt. 
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Även om publikationerna lyfter det faktum att samtyckets uttrycksform skiljer sig åt 

mellan olika individer saknas en könad analys gällande hur olika individer samtycker. Inom 

en kultur där heterosexualiteten institutionaliseras lär sig alla individer att agera som sexuella 

subjekt i enlighet med strikta föreställningar om feminitet och maskulinitet. Detta resulterar i 

att kvinnor och män förväntas agera olika i sexuella situationer (Jackson 1999, 48). Här skolas 

kvinnor in i att ge eller vägra samtycke medan män lär sig att söka eller få fram ett samtycke, 

något som bland annat resulterar i att män antas samtycka genom att initiera sex eller få 

erektion (Shumlich och Fisher 2018, 249). Normativa förställningar om hur det sexuella 

umgänget förhandlas fram kan även förklara varför personer undviker direkta, verbala uttryck 

för samtycke, män för att de genom att fråga om samtycke riskerar att bli avvisade och 

kvinnor för att de genom att säga ja till sex framstår som för på eller okvinnliga (Shumlich 

och Fisher 2018, 256). Samtidigt har män generellt sett förlitat sig på just verbala uttryck för 

att avgöra när samtycke inte föreligger där de antar att kvinnan samtycker så länge hon inte 

säger nej (Darden 2019, 231). Det innebär att det finns en risk när lagstiftningen inte 

uppställer något formkrav på samtycket att bedömningen påverkas av traditionella förståelser 

av heterosexuell maskulinitet och feminitet.  

Oaktsamhet gällande frivilligheten 
Publikationerna skiljer på sexuella handlingar som utförs utan giltigt samtycke genom att dela 

upp dem i de som genomförs med uppsåt och de som genomförs med oaktsamhet. Tidigare 

har sexualbrottslagstiftningen endast avsett sexualbrott som utförs med uppsåt, alltså att 

gärningsmannen har haft insikt om att den andra inte deltar frivilligt. Då brottsoffrets skador 

och lidande är detsamma oavsett om gärningsmannen agerat med uppsåt eller oaktsamhet 

införs det i den nya samtyckesbaserade sexualbrottslagstiftningen de två brotten oaktsam 

våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp (SOU 2016:60, 264ff). Oaktsamhetsbrotten avser att 

omfatta fall där gärningsmannen faktiskt insett risken att deltagandet i den sexuella 

handlingen inte är frivilligt men väljer att genomföra den ändå eller ”fall då gärningsmannen 

kunde ha gjort något för att komma till insikt och detta är något som denne verkligen borde ha 

gjort” (Prop. 2017/18:177, 48).  

Genom att införa oaktsamhetsbrott i sexualbrottslagstiftningen hoppas publikationerna 

lösa problemet med att gärningsmän frias genom att hävda att de inte förstod att brottsoffret 

inte deltog frivilligt. Enligt publikationerna visar oaktsamhetsbrottet att: 
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”det är rimligt att ställa krav om att noga försäkra sig om att den andra frivilligt deltar 

i sexuella handlingar, inte minst om man ser en risk att den andra personen inte deltar 

frivilligt” 

(Remiss 33: Göteborgs universitet, 6f) 

Det innebär att gärningsmannen kan fällas för ansvar även om den hävdar att den inte förstod 

att målsägandes deltagande var ofrivilligt om det finns något som gärningsmannen ”kunde ha 

gjort för att komma till insikt och att det också är något som denne borde ha gjort” (Prop. 

2017/18:177, 88). I bedömningen av vad som rimligen bör krävas av gärningsmannen för att 

säkerställa att den andra personen deltar frivilligt bör hänsyn tas till situationen i dess helhet 

(Lagrådsremiss, 31). Enligt publikationerna är de åtgärder som gärningsmannen borde ha 

vidtagit för att försäkra sig om att den andra deltar frivilligt oftast enkla, som att fråga eller 

tänka efter (Prop. 2017/18:177, 85).  

Genom att införa två oaktsamhetsbrott betonar publikationerna att den som genomför en 

sexuell handling med en annan person har ansvar att försäkra sig om att den andra personen 

verkligen deltar frivilligt, och att den befinner sig i en sådan situation att detta samtycke är 

giltigt. En kriminalisering av oaktsamhet markerar att alla individer är moraliskt ansvariga 

samt kapabla att framgångsrikt kommunicera med och läsa av andra människor. Det här 

bryter med den förlegade förståelsen av manlig sexualitet som en biologiskt styrd och 

ostoppbar drift. Den här förlegade föreställningen konstruerar män som inkapabla att förstå att 

den andra inte deltar frivilligt trots att det enligt den allmänna uppfattningen utan tvivel varit 

fråga om ett sexuellt övergrepp (Nilsson och Lövkrona 2015, 120f). Den här föreställningen 

har även präglat den rättsliga prövningen av sexualbrott där män friats med motiveringen att 

de inte förstått att kvinnans nej betydde nej eller för att de inte förstod att det våld som de 

utsatt kvinnan för utgjorde tvång (Nilsson och Lövkrona 2015, 90). Att publikationerna inför 

oaktsamhetsbrotten kan med andra ord förstås som ett sätt kräva att män ansvarar för att inte 

bara invänta samtycke innan de genomför en sexuell handling, utan att även försäkra sig om 

att detta samtycke verkligen är ett giltigt uttryck för personens självbestämmanderätt samt att 

samtycket gäller under hela förloppet.  

Tillbörliga påtryckningsmedel 
Utgångspunkten för lagstiftningen är att giltigheten hos ett uttryck för frivilligt deltagande är 

beroende av om det använts något medel för att få fram ett samtycke. Generellt sett ska ett 

uttryck för att deltagandet är frivilligt inte tillmätas betydelse om påtryckningsmedel som våld 

eller hot har använts eller att otillbörligt utnyttja att den andra befinner sig i en särskilt utsatt 
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situation (SOU 2016:60, 202). Det finns dock medel för att få fram ett uttryckt samtycke som 

publikationerna oense om ifall de ska ogiltigförklara samtycket eller inte. I publikationerna 

rör det sig främst om erbjudanden, tjat och vilseledanden. 

Sexualbrottskommittén diskuterar i sin utredning vilken betydelse ett erbjudande ska ha 

vid bedömningen av om ett uttryckt val att delta frivilligt ska tillmätas betydelse eller inte 

(SOU 2016:60, 208) och kommer fram till att erbjudanden generellt sett inte ska innebära att 

ett uttryck för frivillighet ska underkännas (SOU 2016:60, 431). Det finns dock situationer där 

det inte är möjligt för personen att avstå från erbjudandet vilket innebär att om det rör sig om 

en person som ”i praktiken inte har något annat val än att acceptera erbjudandet kan detta inte 

anses ge uttryck för personens fria val” (SOU 2016:60, 208). En sådan situation kan 

exempelvis vara en person som befinner sig i livsfara och erbjuds hjälp i utbyte mot sexuella 

handlingar. En person som inte har något annat val än att acceptera ett erbjudande ska därmed 

kunna anses befinna sig i en särskilt utsatt situation vilket därmed ogiltigförklarar 

(Lagrådsremiss, 81f).  

Kommitténs förslag och regeringens slutsats om att erbjudanden generellt sett inte ska 

resultera i att ett uttryck att delta frivilligt ska underkännas har dock fått kritik från en del 

remissinstanser. Framförallt handlar det om att kommitténs resonemang om skillnaden mellan 

hot och erbjudanden visar bristande kunskap om prostitution som samhällsproblem och 

resulterar i en uppdelning mellan frivillig och ofrivillig prostitution (Remiss 50: 

Kvinnofronten, 11). Kommittén medger att skillnaden mellan hot och erbjudanden ibland inte 

är helt tydlig men skiljer dem åt genom att specificera att:  
”… den som står inför ett hot hamnar i ett sämre läge än innan hotet framställdes, 

medan den som får ett erbjudande inte hamnar i en sämre ställning än tidigare, men 

har möjlighet att hamna i en bättre position om erbjudandet antas. Det innebär att ett 

erbjudande tillför en valmöjlighet för personen medan ett hot innebär en 

frihetskränkning.” 

(SOU 2016:60, 208) 

Det här menar remissinstanserna blir en problematisk uppdelning när det kommer till personer 

som säljer sex. Den som säljer sex kan nämligen alltid sägas befinna sig i en särskilt utsatt 

situation ”och att det aldrig kan räknas som samtycke trots att hon själv säljer sex” (Remiss 

58: Roks, 1). En person som säljer sex befinner sig alltså alltid i en utsatt situation oavsett om 

denna utsatthet är ett resultat av människohandel eller av personens beroendeställning, 

psykiska funktionshinder eller alkohol-/drogpåverkan (2017/18:JuU29, 22). Trots det anser 

regeringen att skillnaden mellan ett erbjudande och ett hot är välmotiverad och att det ska 
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vara mer straffvärt att köpa en sexuell handling av någon som är tvingad att sälja sex jämfört 

med någon som säljer den frivilligt (Lagrådsremiss, 39). Ett erbjudande förstås därmed inte 

som någonting som ogiltigförklarar ett uttryckt val att delta frivilligt inom 

sexualbrottslagstiftningen och därmed inte heller som något som ogiltigförklarar det sexuella 

samtycket när det gäller köp av sexuella handlingar.  

I sin diskussion om erbjudanden har publikationerna en klar förståelse av vad som utgör 

ett erbjudande men i praktiken kan gränsen mellan erbjudanden och hot vara mer otydlig. 

Fischel hänvisar här till begreppet ”throffer” som innebär att ett hot dolts genom att uttryckas 

som ett erbjudande. Fischel menar därför att bedömningen om något ska bedömas som ett hot 

eller ett erbjudande bör göras utifrån hur lätt det är att tacka nej till erbjudandet. Det här tar 

hänsyn till att personer har olika lätt att avstå från erbjudandet, olika alternativa 

valmöjligheter och olika potentiella risker med att tacka nej till erbjudandet (Fischel 2019, 

88f). Osäkerheten gällande hur erbjudanden ska tolkas av lagstiftningen kan även bidra till 

publikationernas slutsatser om prostitution både som ett samhällsproblem och som något som 

personen som säljer frivilligt väljer att göra. Den här förståelsen hänger nämligen samman 

med en förståelse av personer som säljer sex som både samtyckande och icke-samtyckande. 

Prostitution blir omöjligt att samtycka till på grund av de fysiska och psykiska skadorna som 

de som säljer kan drabbas av samtidigt som det förstås som något som frivilligt går att välja 

(Greenblatt 2018, 51f). Den här idén återkommer i den svenska lagstiftningen där 

sexköpslagstiftningen utgår ifrån att ingen kan samtycka till att sälja sig själv medan 

sexualbrottslagstiftningen inte erkänner den som säljer sig som ett sexualbrottsoffer om den 

frivilligt valt att sälja sig. 

Publikationerna diskuterar även hur fenomenet tjatsex ska förstås i förhållande till det 

sexuella samtycket. Sexualbrottskommitténs ståndpunkt gällande tjatsex är att om en person 

som uttrycker ett frivilligt val att delta i en sexuell handling utan att det förekommit våld, hot 

eller utnyttjande av en utsatt situation så har inget brott begåtts. Det ingår även i den sexuella 

självbestämmanderätten att kunna välja att delta i en handling även om den helst vill slippa 

(SOU 2016:60, 198f). Regeringen följer kommitténs spår och poängterar att det i grunden är 

en fråga om rättssäkerhet där ”den som deltar i en sexuell handling med en person som har 

gett uttryck för en vilja att delta normalt kan förlita sig på den uppgiften” (Lagrådsremiss, 32). 

Det innebär att förekomsten av tjat inte ska innebära att ett uttryck att delta frivilligt 

underkänns.  

Det finns dock vissa remissinstanser som vänder sig mot den här förståelsen av tjatsex 
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och menar att tjat per definition innebär en oförmåga att acceptera en annan persons nej och 

att tjatsex som fenomen grundar sig i en bristande respekt för kvinnors självbestämmande 

(Remiss 50: Kvinnofronten, 8). Här förstås tjatet som föregår tjatsexet som upprepade 

psykiska påtryckningar ämnade att ”nöta ut en persons försvar till den grad att den inte längre 

orkar upprätthålla sina sexuella gränser” (Remiss 33: Göteborgs universitet, 4). Tjatet borde 

därmed kunna likställas med hot då det kan innefatta hot om att bli lämnad eller kränkande 

omdömen i syfte att försämra personens självkänsla (Remiss 58: Roks, 3). Det kan också 

många gånger förstås som ett implicit våldsutövande och som ”subtila signaler av makt- och 

våldsutövande” som kan vara svåra att bevisa i domstol. Detta borde dock inte vara ett 

argument för varför just dessa oönskade sexuella handlingar per automatik ska fråntas 

möjligheten att hanteras i domstol (Remiss 64: Stödcentrum Humlegården, 3). 

I publikationerna konstrueras tjatsex som oskyldigt upprepade frågor och 

initiativtaganden å ena sidan och som en form av psykiskt våld i form av påtryckningar å 

andra sidan. Oavsett vilken av dessa två olika förståelser av tjatsex hör fenomenet samman 

med en idé om att kvinnor i heterosexuella relationer inledningsvis ska motstå mannens 

sexuella initiativtagande. Inom det heterosexuella samspelet förväntas kvinnor uppvisa ett så 

kallat ”token resistance”, ett strategiskt snarare än genuint motstånd som mannen ska 

övervinna. Det här upprätthåller en idé om att kvinnans nej egentligen betyder ja vilket i sin 

tur riskerar att bidra till sexuella övergrepp (Shumlich och Fisher 2018, 249). 

Slutligen diskuterar publikationerna sexuella vilseledanden där endast kvalificerade 

vilseledanden då gärningsmannen utgett sig för att vara en (ex-)partner och därefter intagit 

dennes plats i den sexuella handlingen kriminaliseras i den nya lagstiftningen (SOU 2016:60, 

436). Andra typer av vilseledanden bör däremot inte ses som ogiltigförklarande av det 

frivilliga deltagandet utan ett deltagande bör ”anses vara frivilligt även om målsäganden inte 

haft full insikt om relevanta förhållanden” (Prop. 2017/18:177, 79). Fall av vilseledande i 

fråga om gärningsmannens identitet bör därför inte utgöra en situation där ett deltagande 

aldrig kan anses vara frivilligt (Lagrådsremiss, 36). Det innebär att det som regel inte ska vara 

straffvärt att fara med osanning i fråga om sin ålder, sysselsättning eller bakgrund, inte heller 

ska enbart det faktum att någon lagt upp felaktiga uppgifter på en internetprofil räknas som 

straffbart vilseledande (SOU 2016:60, 217ff). Vilseledanden gällande ens identitet ska med 

andra ord inte förstås som någonting som ogiltigförklarar personens sexuella samtycke. 

Enligt kommittén ska det inte heller förstås som ett straffvärt vilseledande när det 

sexuella umgänget villkorats med användningen av preventivmedel men där den ena personen 



        

  64 

   

   

 

ljuger om att den använder sig av preventivmedel och genomför den sexuella handlingen utan 

skydd (SOU 2016:60, 219f). Den här slutsatsen får stöd av RFSU som anser att även om det 

är högst klandervärt att bryta en överenskommelse om att använda preventivmedel är det 

oklart om det verkligen ska förstås som straffvärt (Remiss 55: RFSU, 10). Även Regeringen 

går på kommitténs linje och framhåller att det som är avgörande för om handlingen är 

straffvärd eller inte är om den vilseledde haft möjlighet att ta ställning till om den vill 

genomföra den sexuella handlingen med den personen, inte hur detta ska ske 

(Lagrådsremissen, 42f). Vilseledanden gällande användningen av preventivmedel ska därför 

inte förstås som något som ogiltigförklarar en uttryckt vilja att delta frivilligt.  

Medan lagstiftningen slutligen bara väljer att kriminalisera vilseledanden där en person 

utger sig för att vara en annan har Fischel en annan förståelse av vilka vilseledanden som bör 

vara straffvärda. Enligt Fischel väljer personer ofta att delta i sexuella handlingar trots 

ofullständig kunskap om den andra personen eller handlingens utförande vilket i sig inte ska 

förstås som ogiltigförklarande av samtycket. Det som istället ska vara avgörande är om 

vilseledandet gäller just den omständighet som personens samtycke vilar på, med andra ord i 

fall av explicit villkorat sex. Om samtyckets villkorats på en specifik omständighet innebär 

det nämligen att samtycket inte föreligger utan denna omständighet, oavsett om det gäller 

preventivmedel eller personens ålder (Fischel 2019, 108ff). Publikationerna skiljer däremot 

inte mellan dessa olika typer av vilseledanden utan behandlar alla vilseledanden lika oavsett 

om personen villkorat sitt deltagande på denna omständighet eller inte.  

Även om erbjudanden, tjat och vilseledanden inte utgör omständigheter som 

ogiltigförklarar det sexuella samtycket framstår den sexuella handlingen som följer ändå som 

problematisk. I publikationernas diskussion uppstår det problem som Fischel lyfter med att ett 

fokus på samtycke skapar en dikotomi mellan lagliga och olagliga sexuella handlingar och 

därmed lämnar andra problematiska sexuella beteenden obehandlade. Det är kanske inte ett 

problem ur ett lagstiftningsperspektiv men utifrån ett sexualpolitiskt perspektiv riskerar det att 

begränsa vilka samhälleliga åtgärder som sätts in för en mer rättvis sexuell kultur (Fischel 

2019, 20). Förstått i en hierarkisk sexuell kultur som förknippar maskulinitet med sexuellt 

berättigande normaliserar legaliseringen av dessa olika medel för att få fram ett sexuellt 

samtycke fortsatt mäns tvingande och manipulativa beteende. 

Sammanfattning 
Publikationerna har därmed en klar förståelse av det sexuella umgänget och det sexuella 
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övergreppet som åtskilda genom det sexuella samtycket men är mer ambivalenta i vad som 

ska räknas som att ett giltigt samtycke förelegat under den sexuella handlingen. Genom att 

inte sätta upp något formkrav på hur samtycket ska uttryckas blir det istället upp till 

rättstillämpningen i det enskilda fallet att avgöra om ett samtycke förelegat den sexuella 

handlingen. Förutom att det är otydligt vad som ska utgöra ett uttryckt, eller åtminstone 

existerande, samtycke är det inte heller självklart vilka påtryckningsmedel som ska anses 

ogiltigförklara det sexuella samtycket. Det finns ingen skarp skiljelinje mellan ett erbjudande 

och ett hot, eller för den delen ett oskyldigt tjat och en psykisk påtryckning. När tjat, 

erbjudanden eller former av vilseledanden inte kriminaliseras blir därför skillnaden mellan ett 

tillåtet och otillåtet påtryckningsmedel, och därmed gränsen mellan det sexuella umgänget 

och övergreppet, otydlig. Införandet av ett oaktsamhetsbrott kan tolkas som ett sätt att komma 

åt denna otydlighet genom att kriminalisera även de fall där förövaren hävdar att den inte 

förstod att deltagandet var ofrivilligt. Problemet är att förövaren endast kan dömas för 

oaktsamhetsbrott om denne enligt den allmänna uppfattningen borde ha förstått att den andra 

personen inte samtycker. Om den allmänna uppfattningen då präglas av heteronormativa 

föreställningar om hur samtycket ska uttryckas och som normaliserar mäns användande av 

påtryckningsmedel riskerar den otydliga gränsen mellan det sexuella umgänget och det 

sexuella övergreppet att kvarstå.   

Varför samtycket uttrycks och handlingen utförs 
I diskussionen om varför den sexuella handlingen utförs fokuserar publikationerna främst på 

varför ett samtycke uttrycks och varför det sexuella övergreppet genomförs. Varför en sexuell 

handling inom det sexuella umgänget genomförs diskuteras inte närmare i publikationerna. 

Publikationerna verkar istället vara överens om att den frivilliga sexuella handlingen utförs 

som ett ”uttryck för kärlek, ömhet och spänning” (SOU 2016:60, 212). När det gäller varför 

ett sexuellt samtycke uttrycks och varför det sexuella övergreppet utförs diskuteras detta mer 

närgående och gällande dessa frågor är publikationerna mer oense. Det här avsnittet inleds 

med publikationernas diskussion om det sexuella övergreppet ska förstås som ett uttryck för 

sex eller för makt. Därefter följer en diskussion om det förväntade samtycket och varför en 

person tror att den andra samtycker till den sexuella handlingen. Avsnittet avslutas med en 

diskussion om skillnaden mellan inställning och frivillighet gällande varför en person 

samtycker.  
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Ett sexuellt syfte eller ett uttryck för makt? 
Det finns i publikationerna en oenighet om hur sexualbrotten ska benämnas där det råder 

oenighet om det allvarligaste sexualbrottet ska benämnas som våldtäkt eller som sexuellt 

övergrepp. I diskussionen om sexualbrottens benämning kopplar publikationerna sedan in 

olika förståelser av sexualbrotten samt vad de innebär för målsägande och gärningsmannen. 

Diskussionen om sexualbrottens benämning visar även på publikationernas förståelse av 

varför sexualbrottet sker.  

Sexualbrottskommittén föreslår i sin utredning att våldtäktsbegreppet byts ut mot 

termen sexuellt övergrepp, eftersom det inte krävs att handlingen genomförs med våld för att 

den ska anses vara straffvärd. Enligt kommittén riskerar föreställningen om att våldtäkt 

involverar våld att resultera i att brottsoffer inte anmäler eller söker vård samt att förövaren 

inte erkänner brottet eller accepterar domen (SOU 2016:60, 188f). Lagstiftningen ska tydligt 

markera att det är straffvärt att i sexuellt syfte närma sig och/eller genomföra en sexuell 

handling med en person som inte deltar frivilligt, oavsett om våld förekommit eller inte (SOU 

2016:60, 210f). Gemensamt för alla sexualbrott är istället att gärningarna har en stark sexuell 

prägling och är ämnade att kränka den sexuella integriteten. Termen sexuellt övergrepp 

markerar därför, enligt kommittén, bättre brottets innebörd: att genomföra en sexuell handling 

med någon som inte deltar frivilligt (SOU 2016:60, 191).  

Det här förslaget får dock kritik av flera remissinstanser som menar att sexualbrott 

består av våld i långt större utsträckning än vad det består av sex (Remiss 58: Roks, 3). 

Genom att byta ut begreppet våldtäkt till sexuellt övergrepp går våldtäktsbrottet ”från att 

beskrivas som en våldshandling till att beskrivas som en sexuell handling” (Remiss 71: 

Sveriges Kvinnolobby, 3). Vidare argumenterar remissinstanserna för att det varken från 

brottsoffrets eller förövarens perspektiv är lämpligt att använda sexuellt övergrepp istället för 

våldtäkt. Den som utsätts för sexualbrott upplever inte brottet som sex då ”själva 

ofrivilligheten innebär ju att handlingen är en våldtäkt och inte sex som per definition är något 

ömsesidigt” (Remiss 75: Unizon, 3). Att förövaren bättre skulle känna igen sig i handlingen 

om den benämndes som sexuellt övergrepp får även det kritik av remissinstanserna (Remiss 

77: Centerkvinnorna, 2). Remissinstanserna lyfter här forskning som visar på att förövarna 

inte heller uppfattar handlingen som sexuell utan att övergreppen i grunden handlar om makt, 

kontroll och dominans (Remiss 71: Sveriges Kvinnolobby, 3). Mot bakgrund av detta vore det 

märkligt att benämna det sexuellt övergrepp eftersom varken förövare eller brottsoffer 

uppfattar det som sexuellt (Remiss 47: Föreningen Tillsammans, 2).  
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Remissinstanserna kopplar även in hur sexualbrott tolkats i rättstillämpningen av 

tidigare lagstiftning i sin diskussion om sexualbrott ska förstås i termer av sex eller i termer av 

våld. Att sex och våld har förståtts som helt avskilda från varandra borde kunna göra att allt 

sexuellt våld förstås som våld men det har i själva verket resulterat i att domstolarna bedömt 

det som sex, ofta med motiveringen av att det är så den tilltalade upplevt det (Remiss 50: 

Kvinnofronten, 4). När det sexuella våldet i domstolen bedöms som sex förstärks en struktur 

där ”män och killar uppmuntras att tycka att makt, kontroll och våld är sexualitet och sex” 

(Remiss 75: Unizon, 3). Den här strukturen är enligt remissinstanserna problematisk och 

ingenting som lagstiftningen borde förstärka. 

Regeringen beslutade slutligen att låta våldtäkt kvarstå i lagstiftningen men att ersätta 

sexuellt tvång med sexuellt övergrepp (Prop. 2017/18:177, 24). Regeringen följer 

remissinstansernas riktning och fastslår att övergreppen handlar om makt och dominans, inte 

om sexualitet (Lagrådsremiss, 25). Om våldtäkt byts ut till sexuellt övergrepp kommer brottet 

”beskrivas som en sexuell handling när det egentligen handlar om en våldshandling mot den 

kroppsliga integriteten” (Prop. 2017/18:177, 25). Det innebär att både våldtäkt och brottet 

sexuellt övergrepp finns med som brott i den nya sexualbrottslagstiftningen. 

Publikationerna förstår alltså sexualbrott utifrån den klassiska uppdelningen som 

antingen sex eller våld där regeringen slutligen väljer att förstå det i termer av våld. Problemet 

är att regeringens slutsats att våldtäkt är en våldshandling mot den kroppsliga integriteten helt 

osynliggör det faktum att det rör sig om just sexualiserat våld. Sexualbrott måste istället 

framställas i termer av både våld och sex för att kunna begripliggöras och därmed förstås 

inom en kontext av institutionaliserad heterosexualitet där manligt tvingande sexuellt 

beteende normaliseras (Jackson 1999, 46). Om den sexuella aspekten av våldtäkten 

osynliggörs riskerar det att osynliggöra vilken roll sexualbrotten spelar i den sexuella kulturen 

och därmed eventuella samband mellan olagliga sexuella övergrepp och lagliga men 

problematiska sexuella beteenden (Fischel 2019, 20). Genom att osynliggöra den 

sexualiserade aspekten av sexualbrott blir det exempelvis svårt att förstå hur sexualbrott 

hänger samman med andra uttryck för manligt sexuellt berättigande (Fischel 2019, 179ff). 

Publikationerna verkar dock försöka ta ställning till om sexualbrott är en våldshandling eller 

en sexuell handling istället för att utmana den här förståelsen och konstruera sexualbrott som 

just sexualiserat våld.  
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Det förväntade samtycket 
Förutom att ändra sexualbrottslagstiftningen från en tvångsreglering till en 

samtyckesreglering införs också, som nämnts tidigare, två oaktsamhetsbrott: oaktsam våldtäkt 

och oaktsamt sexuellt övergrepp. Straffansvar för oaktsamhet införs för att lagstiftningen ska 

omfatta handlingar som är klart straffvärda även om gärningsmannen inte haft uppsåt (SOU 

2016:60, 442). När lagstiftningen kräver att gärningsmannen haft uppsåt kan gärningsmän 

som saknar uppsåt frias från handlingar som gärningsmannen rimligen borde ha förstått 

kränker offrets självbestämmanderätt (SOU 2016:60, 262). Kravet på uppsåt innebär, med 

andra ord, att: 
”gärningsmannens verklighetsuppfattning, hur oaktsam och orimlig den än är, blir 

avgörande för handlingens straffbarhet. Den brottsutsatta rättstrygghet och möjlighet 

till upprättelse blir på så sätt direkt beroende av bl.a. gärningsmannens syn på vad sex 

och frivillighet innebär” 

(Remiss 42: Fatta!, 4) 

I diskussionen om oaktsamhetsbrottet diskuteras alltså gärningsmannens syn på sex och 

frivillighet och hur detta bedöms av rättsväsendet. Här diskuterar särskilt putativt samtycke 

där ”någon felaktigt trodde att samtycke fanns även om detta inte på något sätt 

kommunicerats” (Remiss 55: RFSU, 6) samt att gärningsmän friats genom att hävda att de 

inte förstod att brottsoffrets deltagande var ofrivilligt (Remiss 33: Göteborgs universitet, 6f). 

Det har exempelvis handlat om gärningsmän som använt sig av fysiskt våld i samband med 

den sexuella handlingen men hävdat att det endast utgjorde hårdhänt sex och därmed friats 

med hänvisning till att de inte förstått att målsäganden inte ville utsättas för våldet (Remiss 

33: Göteborgs universitet, 3).  

Kvinnofronten lyfter särskilt problemet med att domstolarna präglas av patriarkala 

normer ”om vad män kan förvänta sig att kvinnor ska samtycka till” (Remiss 50: 

Kvinnofronten, 9). Det resulterar i att män i rättsfall bedömts sakna uppsåt så att ”i stort sett 

vad män än gör mot en kvinna, kan rätten bedöma det som att han inte kunnat 

förväntas ha förstått att hon inte ville” (Remiss 50: Kvinnofronten, 4. Författarens fetstil). 

Här lyfter Kvinnofronten särskilt upp porrens roll i en ökad acceptans i samhället för 

sexualiserat våld mot kvinnor där desto ”mer våld kvinnor utsätts för i porren, desto mer våld 

förväntas kvinnor fortsättningsvis ’samtycka’ till” (Remiss 50: Kvinnofronten, 5). När den 

åtalade mannen säger att han trodde att det var en våldslek har rätten tenderat att tro på hans 

ord (Remiss 50: Kvinnofronten, 10) och därmed bedömt det som om mannen inte haft uppsåt 
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(Remiss 50: Kvinnofronten, 4). Domstolarna kan alltså genom att bedöma att mannen inte 

haft uppsåt befästa idén om att mannen kan förvänta sig att kvinnan ska samtycka, när hon i 

själva verket inte gör det (Remiss 50: Kvinnofronten, 12) och det är uppenbart för 

allmänheten att gärningsmannen borde ha förstått att hon inte ville (Remiss 50: 

Kvinnofronten, 5).  

Publikationerna har med andra ord en klar föreställning om att det förväntade samtycket 

hänger samman med könade förväntningar på hur män och kvinnor ska bete sig sexuellt. 

Inom det heterosexuella umgänget förväntas exempelvis män erövra och dominera kvinnor 

och det sexuella övergreppet kan tolkas som ett normalt heterosexuellt umgänge. 

Föreställningen om vad en person förväntas samtycka till hänger inte bara samman med 

förväntat maskulint och feminint sexuellt beteende inom en institutionaliserad 

heterosexualitet utan även med en föreställning om att vissa handlingar inte går att samtycka 

till (Greenblatt 2018, 45). Det finns istället en väldigt begränsad förståelse av vilka sexuella 

handlingar som en person förväntas samtycka till där handlingar som avviker ifrån normen 

konstrueras som perversa och en person som frivilligt genomför dessa handlingar blir därmed 

själv pervers eller rent av sinnessjuk (Greenblatt 2018, 47f). Det innebär att det sexuella 

samtycket inte bara skiljer mellan önskade och oönskade handlingar utan det fungerar också 

som en normativ skiljelinje mellan civiliserade och barbariska sexuella handlingar (Greenblatt 

2018, 52). Det innebär att det förväntade samtycket även riskerar att upprätthålla en bild av 

vad som är normalt att samtycka till och konstruerar vissa handlingar som avvikande.   

Skillnaden mellan inställning och frivillighet 
Publikationerna gör i sin diskussion om varför en person samtycker till en sexuell handling 

skillnad på personens inställning till den sexuella handlingen och dennes val att delta i den 

sexuella handlingen. Frivillighetsrekvisitet som det föreslås i lagstiftningen tar nämligen sikte 

på det frivilliga deltagandet samt hur detta kommuniceras och inte om personen varit positivt 

eller negativt inställd till handlingen (Prop. 2017/18:177, 33). Detta beror på att den sexuella 

självbestämmanderätten även inkluderar möjligheten för en person att välja att delta i en 

sexuell handling som den helst skulle låta bli att genomföra (Remiss 34a: Stockholms 

universitet: Juridiska fakultetsnämnden, 5). Dessutom krävs det enligt legalitetsprincipen att 

den som genomför en sexuell handling med en person som kommunicerat frivilligt deltagande 

måste kunna lita på att detta gäller, förutsatt att inga tvångsmedel eller utnyttjande föreligger 

(Remiss 55: RFSU, 6f). Det finns alltså lagtekniska skäl för att utforma frivillighetsrekvisitet 
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så att det tar sikte på det frivilliga deltagandet snarare än den inre inställningen.  

Det här gör att det faktum att en person är negativt inställd till en sexuell handling och 

har en inre önskan att inte delta i handlingen alltså inte är tillräckligt för straffansvar 

(Lagrådsremiss, 79). Det är istället så att om: 
”en person har valt att delta i sexuellt umgänge och det inte samtidigt har förekommit 

t.ex. våld, hot eller utnyttjande av en särskilt utsatt situation anser regeringen att 

gärningen bör vara straffri även om den utsatte i grunden har varit negativt inställd till 

handlingen” 

(2017/18:JuU29, 11) 

Det innebär att vid bedömningen av huruvida deltagandet varit frivilligt eller inte saknar det 

betydelse om ”personen som har uttryckt valet innerst inne är positivt eller negativt inställd 

till sexuell samvaro” (SOU 2016:60, 430). Det avgörande är alltså att personen har varit fri att 

ta ställning till om den ska delta i den sexuella handlingen utan att ha ”känt sig tvungen att 

delta eller varit ur stånd att bedöma sitt deltagande” (Lagrådet, 3f). Bedömningen om 

deltagandet varit frivilligt eller inte ska därför inte göras utifrån personens inre inställning 

utan ”utifrån personens agerande eller uttryck” (Prop. 2017/18:177, 79f). 

Den här uppdelningen mellan valet att delta frivilligt och personens inre inställning 

återspeglar en förståelse av sexuellt beslutsfattande utifrån två olika beståndsdelar: sexuell 

vilja och sexuellt samtycke. Här förstås den sexuella viljan som en inre önskan eller lust att 

genomföra en sexuell handling medan det sexuella samtycket är uttrycket av denna inre vilja 

(Darden et al. 2019, 221). Den här förståelsen utmanar den dominerande förståelsen att en 

vilja att delta i en sexuell handling är detsamma som att samtycka till denna handling vilket 

skapar en dikotomi mellan sex som önskat och samtyckt till och våldtäkt som oönskat och 

icke-samtyckt till (Fischel 2019, 20). Den sexuella handlingen kan istället förstås på fyra olika 

sätt då den kan vara önskad och samtyckt till, oönskad och samtyckt till, önskad och icke-

samtyckt till eller oönskad och icke-samtyckt till (Darden et al. 2019, 221). Samtidigt som 

publikationerna delar den här förståelsen av sexuella handlingar som möjliga att åtskilja 

utifrån andra aspekter än det sexuella samtycket utgår lagstiftningen endast från samtycket 

gällande vilka handlingar som är straffvärda: de önskade och icke-samtyckta till samt de 

oönskade och icke-samtyckta till. Dessutom problematiseras varken den önskade, ofrivilliga 

handlingen eller den oönskade, frivilliga handlingen i publikationerna trots att de rör sig från 

en dikotomi mellan önskat, frivilligt sex och oönskat, ofrivilligt sexuellt övergrepp. 

När det gäller önskade sexuella handlingar som genomförs utan samtycke har det 

exempelvis visat sig att en stor del av dem som utsatts (studier visar på mellan 47-73 %) inte 



        

  71 

   

   

 

benämner sin upplevelse som ett sexuellt övergrepp trots att lagstiftningen definierar 

händelsen som det (Peterson och Muehlenhard 2007, 74). När en person inte förstår sin 

upplevelse som ett sexuellt övergrepp är det mindre troligt att den polisanmäler händelsen 

eller söker vård och stöd. Det är även mindre troligt att yrkesgrupper som träffar dessa 

brottsoffer kommer att behandla fallet som ett ”riktigt” övergrepp (Peterson och Muehlenhard 

2007, 82). Genom att publikationerna inte diskuterar eller problematiserar detta upprätthåller 

de en bild av att sexuella handlingar som genomförs utan samtycke alltid är oönskade.  

Gällande sexuella handlingar som är oönskade men samtyckta till diskuterar 

publikationerna detta främst utifrån personens förutsättningar att fatta ett frivilligt beslut att 

delta eller utifrån den andra partnerns rättssäkerhet. Här utgår publikationerna från en idé om 

att en persons frivilliga deltagande i en oönskad handling fortfarande kan vara ett fritt val utan 

påverkan från yttre omständigheter som exempelvis kulturella föreställningar om feminitet 

eller maskulinitet (Thomas et al. 2017, 284). Publikationerna problematiserar därmed inte 

varför en person som har en negativ inställning, oönskan, till en sexuell handling ändå väljer 

att samtycka till handlingen. En person kan välja att samtycka till en oönskad sexuell handling 

för att de vill tillfredsställa sin partners behov, få intimitet, undvika spänningar eller våld i 

relationen men också för att undvika att såra den andra personens känslor eller för att den 

kände sig skyldig att ställa upp på sex (Peterson och Muehlenhard 2007, 74). Inte heller 

problematiserar publikationerna de negativa konsekvenserna med att delta i en handling som 

personen förvisso samtyckt till men som den inte önskar delta i. Bland de negativa 

konsekvenserna finns både psykiska skador som ångest och självförakt samt ökade risker då 

dessa sexuella handlingar mer sällan genomförs med kondom (Darden 2019, 221). 

Sammanfattning 
I konstruktionen av varför ett sexuellt övergrepp sker förhåller sig publikationerna alltså till 

en förståelse av sexualbrott som antingen en våldshandling eller en sexuell handling. Här 

landar publikationerna slutligen i att sexualbrott förstås som en våldshandling och osynliggör 

därmed den sexualiserade aspekten av våldet. Samtidigt konstruerar publikationerna, genom 

diskussionen om det förväntade samtycket, en förståelse av sexualbrottet som något som 

förövaren kan tolka som sex. Det innebär att även om publikationerna vill förstå sexualbrotten 

som våld och inte som sex, finns det en förståelse för att förövaren kan tro att det sexuella 

övergreppet är ett frivilligt sexuellt umgänge. Detta beror på att normativa föreställningar om 

det sexuella umgänget normaliserar mäns tvingande, manipulativa och dominerande sexuella 
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beteende gentemot kvinnor. Inom dessa normativa föreställningar grumlas gränsen mellan det 

sexuella umgänget och det sexuella övergreppet. Skiljelinjen mellan den lagliga och den 

olagliga sexuella handlingen blir även otydlig då det inte klart framgår vad publikationerna 

egentligen anser är skillnaden mellan en persons inre inställning och dennes samtycke. 

Sexuella handlingar ska nämligen inte förstås som uppdelade i antingen önskade och 

samtyckta eller oönskade och icke-samtyckta. Den sexuella handlingen kan istället förstås på 

fyra olika sätt då den kan vara önskad och samtyckt till, oönskad och samtyckt till, önskad 

och icke-samtyckt till eller oönskad och icke-samtyckt till. Hur skillnaden mellan dessa olika 

handlingar ska förstås i rättstillämpningen förtydligas däremot inte publikationerna. Det 

innebär att gränsen mellan ett sexuellt övergrepp och ett sexuellt umgänge fortsatt riskerar att 

vara otydlig både i lagstiftningen och rättstillämpningen.   
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Avslutande analys och diskussion 
Ett av argumenten för att införa en samtyckesreglerad sexualbrottslagstiftning var den 

normerande verkan en sådan lagstiftning skulle kunna ha. En samtyckeslagstiftning tydliggör 

att det inte är tillåtet att genomföra en sexuell handling med en person som inte deltar frivilligt 

och markerar att allt annat än ett ja är ett nej. Genom att undersöka konstruktionen av det 

sexuella samtycket utifrån teorin om sexuella skript framträder dock en förståelse av 

samtycket som mer än bara en fråga om dess uttrycksform. Det sexuella samtycket 

konstrueras nämligen även utifrån vem som anses kunna samtycka till vad för sexuell 

handling, i vilken kontext och i vilket syfte. Den här förståelsen av det sexuella samtycket 

återspeglas också i definitionen av den sexuella självbestämmanderätten som individens rätt 

att bestämma när, hur, på vilket sätt och med vem den vill genomföra en sexuell handling. 

I publikationerna konstrueras den sexuella handlingens tekniska karaktär som 

densamma oavsett om den ingår i det sexuella umgänget eller i det sexuella övergreppet. Det 

som avgör hur handlingen förstås är istället om den genomförs med samtycke eller inte. Vad 

som utgör en sexuell handling präglas av normativa föreställningar om det heterosexuella 

umgänget, där särskilt samlags- och penetrationsnormen upprätthåller en föreställning om det 

penis-penetrativa vaginalsamlaget som det enda riktiga sexuella umgänget. Konstruktionen av 

de sexuella handlingarna är även centrerad kring genitalierna, särskilt penisen, genom att 

dessa kroppsdelar förstås som sexuella i sig. Dessa heteronormativa föreställningar väver 

även samman förståelsen av den sexuella handlingen med det sexuella samtycket. Samtycket 

kan nämligen upprätthålla en föreställning om vad som är normalt sexuellt umgänge genom 

att konstruera avvikande handlingar som omöjliga att samtycka till. Den sexuella 

självbestämmanderätten innefattar alltså inte rätten att samtycka till vilken handling som helst 

utan endast de handlingar som inte avviker allt för mycket från normen för sexuellt umgänge. 

Det finns dock vissa otydligheter gällande vad det innebär att en person har rätt att 

bestämma hur och på vilket sätt den vill genomföra en sexuell handling. En vaginal 

penetration som övergår till att bli mer hårdhänt kräver exempelvis inte något nytt samtycke. 

Inte heller kriminaliseras vilseledanden angående preventivmedel då det fortfarande rör sig 

om samma sexuella handling. Utifrån detta framstår det som om en individs rätt att samtycka 

till en sexuell handling endast tar fokus på vad det är för handling som genomförs och inte 

hur den genomförs. Utifrån Fischels ståndpunkt att den sexuella självbestämmanderätten bör 

definieras som möjligheten till medbestämmande i den sexuella relationen framstår detta som 



        

  74 

   

   

 

problematiskt då en persons möjligheter att påverka den sexuella handlingens genomförande 

begränsas. Det här upprätthåller även bilden av det sexuella umgänget som bestående av en 

aktiv part, mannen, och en passiv part, kvinnan. Partena har i det här fallet inte lika möjlighet 

till medbestämmande då mannen har möjlighet att bestämma hur handlingen ska genomföras 

medan kvinnan endast samtycker till om handlingen ska genomföras eller inte. Den 

begränsade möjligheten att påverka hur handlingen genomförs kan även kopplas till att det 

sexuella skriptet för heterosexuellt umgänge. Traditionellt sett har det här skriptet endast 

erbjudit en förståelse för när samtycket ska uttryckas inför den sexuella handlingens 

genomförande och inte under tiden den genomförs. 

Förutom att möjligheten att påverka hur en handling genomförs är begränsad till att 

endast gälla huruvida handlingen genomförs med samtycke eller inte, är även möjligheten att 

påverka vem handlingen genomförs med begränsad. När det gäller vilseledanden är det 

exempelvis bara vilseledanden där personen utger sig för att vara en (ex-)partner som 

kriminaliseras. Vilseledanden gällande ålder, sysselsättning, förekomsten av könssjukdomar 

och användandet av preventivmedel ska dock inte vara straffvärda som sexualbrott. Det 

innebär att även om den sexuella självbestämmanderätten inkluderar rätten att samtycka till 

vem den vill genomföra en sexuell handling med, är rätten att göra ett informerat val om vem 

den här personen är begränsad till vilken relation personerna har till varandra. Enligt Fischel 

är den här utformningen av lagstiftningen inte baserad i att stärka skyddet för den sexuella 

självbestämmanderätten utan istället grundad i en heteronormativ föreställning om att sexuella 

handlingar endast bör genomföras inom en relation.  

Utifrån detta framstår konstruktionen av det sexuella samtycket främst som kopplad till 

rätten att bestämma vad för sexuell handling personen vill genomföra och när, medan 

samtycket endast erbjuder en begränsad möjlighet att bestämma hur, med vem och på vilket 

sätt den sexuella handlingen ska genomföras. När samtycket endast fokuserar på vilken 

sexuell handling det varit fråga om och när den ska genomföras upprätthålls en bild av det 

sexuella umgänget som initierad av en part och samtyckt till av en annan. Den samtyckande 

parten konstrueras med andra ord som den passiva parten i det sexuella umgänget, en roll som 

enligt heteronormativa föreställningar traditionellt sett tillskrivits kvinnan. För att komma 

ifrån den heteronormativa föreställningen om en aktiv man och en passiv kvinna borde den 

sexuella självbestämmanderätten istället definieras enligt Fischels förslag som möjligheten till 

medbestämmande i den sexuella relationen. Genom att konstruera båda parterna som kapabla 

till medbestämmande behöver det sexuella umgänget inte längre bestå av en aktiv och en 
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passiv part. Om detta ska vara möjligt måste dock den sexuella självbestämmanderätten och 

samtycket konstrueras så att de även säkrar individens rätt att påverka med vem, hur och på 

vilket sätt en sexuell handling ska genomföras.  

Konstruktionen av det sexuella samtycket som endast inriktat på vilken sexuell handling 

som genomförs kan även tolkas som att publikationerna inte kräver att samtycket är 

informerat för att vara giltigt. En person kan samtycka till handlingar utan att veta hur de 

kommer att genomföras eller exakt med vem utan att detta ogiltigförklarar samtycket. 

Samtidigt går detta emot föreställningen om den sexuella självbestämmanderätten som 

grundad i att individen förstår konsekvenserna av sitt beslut. Individen förväntas även vara 

konsekvent så att dennes frivilliga deltagande föreligger innan, under och efter den sexuella 

handlingens genomförande. Om samtycket inte måste vara informerat för att vara giltigt 

öppnar det dock upp för att individen faktiskt inte förstår konsekvenserna av att samtycka till 

handlingen och därmed ser annorlunda på sitt deltagande i handlingen efter att den 

genomförts. Även detta går emot Fischels förståelse av medbestämmande då en persons 

möjlighet att påverka den sexuella relationen begränsas när personen inte kan fatta ett 

informerade beslut.  

Förutom att det sexuella samtycket inte behöver vara informerat för att vara giltigt, 

behöver det inte heller vara uttryckt för att anses vara giltigt. Även om ett uttryckt samtycke 

är att föredra finns det inget krav på att samtycket ska uttryckas för att deltagande ska anses 

vara frivilligt, inte heller finns det något formkrav på vad som ska anses vara ett uttryckt 

samtycke. Publikationerna lämnar istället det till rättstillämpningen att avgöra vilka 

indikatorer som ska innebära att ett samtycke förelegat och att deltagande varit frivilligt. I 

diskussionen om samtyckets uttrycksform saknas dock en könad analys som tar hänsyn till att 

kvinnor och män lär sig uttrycka det sexuella samtycket på olika sätt. I enlighet med det 

sexuella skriptet för heterosexuellt umgänge lär sig män att uttrycka samtycke genom att 

initiera sexuella handlingar eller få erektion medan kvinnorna tar ställning till männens 

sexuella initiativ. Ett direkt ja kan dock få en kvinna att framstå som för på och kvinnor lär sig 

därför att uppvisa ett så kallat token resistent där de först säger nej till en sexuell handling för 

att sedan säga ja. Då tjatsex inte kriminaliseras riskerar lagstiftningen att upprätthålla den här 

föreställningen av att en kvinnas nej egentligen betyder ett ja.  

Samtidigt som publikationerna inte kräver att samtycket uttrycks på något särskilt sett 

skiljer de dock mellan det sexuella samtycket och personens inre sexuella vilja. Den här 

uppdelningen har traditionellt sett grundat sig på en förståelse av samtycket som den inre 
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viljans uttryck, vilket inte stämmer överens med publikationernas beslut att samtycket inte 

behöver uttryckas för att vara giltigt. Det är därmed oklart exakt vad som enligt 

publikationerna skiljer samtycket från den inre inställningen. Om det sexuella samtycket kan 

föreligga utan att uttryckas blir skillnaden mellan samtycket och den inre inställningen i 

praktiken svåra att skilja åt. Det kan exempelvis bli svårt att i den rättsliga bedömningen 

avgöra om en önskad sexuell handling som genomförs utan ett uttryckt samtycke ska förstås 

som ett lagligt sexuellt umgänge där personen frivilligt deltog eller ett sexuellt övergrepp där 

personen inte deltog frivilligt. Utifrån detta finns en risk att lagstiftningen endast resulterar i 

att endast fall där den sexuella handlingen var oönskad och icke-samtyckt till kommer att leda 

till åtal och en fällande dom. Den här risken förstärks av att personer som deltar i en handling 

som är önskad men inte samtyckt till inte tenderar att benämna sin upplevelse som ett sexuellt 

övergrepp och därmed struntar i att anmäla övergreppet. 

Förutom att frånvaron av formkrav för det sexuella samtycket riskerar att resultera i 

svårigheter att dra en tydlig gräns mellan det sexuella umgänget och det sexuella övergreppet, 

blir denna gräns även svårdragen då det inte finns en klar förståelse för vilka 

påtryckningsmedel som ska anses ogiltigförklara det sexuella samtycket. Påtryckningsmedel 

som tjat kan exempelvis förstås som antingen oskyldigt, upprepade frågor eller som psykiskt 

påtryckande våld. När det gäller påtryckningsmedlen erbjudanden och hot är det inte heller 

tydligt om ett uttalande ska anses utgöra ett tillåtet erbjudande eller ett otillåtet hot. Dessutom 

ät olika individer sårbara inför olika typer av påtryckningsmedel där det inte finns objektiva 

kriterier för vad som utgör ett hot som framstår som verkligt för personen som utsätts. Genom 

att varken kriminalisera tjatsex, vilseledanden gällande villkorade samtycken eller 

erbjudanden för att få fram ett samtycke upprätthålls även en normalisering av mäns 

användande av tvingande och manipulativt beteende för att få fram ett samtycke. 

Sammanfattningsvis har den här uppsatsen demonstrerat hur det sexuella samtycket 

konstruerats utifrån vilken person som har möjlighet att samtycka till vilka sexuella 

handlingar och subjekt samt i vilken kontext och i vilket syfte detta samtycke uttrycks. 

Genom att publikationerna slits mellan att förstå lagstiftningen utifrån två okönade och 

jämlika individer och sexualbrott som ett könat brott som begås av män mot kvinnor saknas 

det stundvis en könad analys bakom konstruktionen av det sexuella samtycket i 

publikationerna. Det innebär att även om målsättningen med lagstiftningen är att utmana 

heteronormativa föreställningar om sexualitet och sexuella övergrepp reproduceras 

exempelvis föreställningen om en aktiv manlig sexualitet och en kvinnlig passiv sexualitet, 
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eller samlags- och penetrationsnormen i konstruktionen av de sexuella handlingarna. Även 

om förhoppningen med lagstiftningen är att den ska förändra de heteronormativa 

föreställningarna om sexualitet framstår det som om publikationerna inte tar tillräcklig hänsyn 

till att dessa normer ännu inte förändrats. Lagstiftningen kommer nämligen åtminstone i 

början att tillämpas i en kontext där män och kvinnor skolas in i olika kulturella skript för 

sexuellt beteende. För att lagstiftningen på riktigt ska kunna förändra normerna för sexualitet 

behöver konstruktionen av samtycket istället tydligt bryta med dessa normer. Ett sätt att göra 

detta på är genom att förstå sexuellt självbestämmande som Fischel föreslår, nämligen som 

möjlighet till medbestämmande i den sexuella relationen. Utifrån den här förståelsen ställs 

högre krav på att det sexuella samtycket är informerat och tydligt uttryckt för att vara giltigt 

vilket resulterar i att båda parterna ges en aktiv roll i att påverka det sexuella umgänget. 

Genom att kräva ett informerat och uttryckt samtycke förtydligas även gränsen mellan det 

sexuella umgänget och det sexuella övergreppet, en gräns som i den nuvarande 

konstruktionen av samtycket fortfarande är otydlig.  

Då den här uppsatsen endast undersöker hur det sexuella samtycket konstrueras i 

lagstiftningsprocessens publikationer och dessa lämnar vissa aspekter till rättstillämpningen 

att utveckla, krävs det fortsatt forskning som fokuserar på hur lagstiftningen tillämpas i 

konkreta rättsfall. Det blir då möjligt att avgöra om de traditionella föreställningarna om 

manlig och kvinnlig sexualitet som upprätthålls inom publikationerna även påverkar den 

rättsliga bedömningen. Genom att granska den rättsliga bedömningen av konkreta 

våldtäktsfall blir det även möjligt att utveckla förståelsen av samtyckets uttrycksform. Det är 

nämligen först då som det blir möjligt att undersöka vilka beteenden och omständigheter som 

i praktiken anses påvisa att deltagandet i det sexuella umgänget har varit frivilligt. 

För att kunna avgöra om samtyckeslagstiftningen faktiskt får den normativa effekt som 

regeringen hoppas på krävs det även fortsatt forskning som undersöker allmänhetens 

föreställningar om sexualitet och sexuellt våld. Här kan exempelvis sex- och 

samlevnadsundervisningen utformning undersökas för att se om samtyckeslagstiftningen får 

genomslag gällande vilket kulturellt, sexuellt skript som lärs ut till barn och ungdomar. Det 

blir även möjligt att undersöka de anmälda sexuella övergreppen för att se om uppfattningen 

om vad som utgör ett sexuellt våld förändras i och med lagstiftningens införande.   
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• Åklagarmyndigheten  (Remiss 11) 

• Brottsförebyggande rådet  (Remiss 14) 

• Brottsoffermyndigheten  (Remiss 15)  

• Barnombudsmannen  (Remiss 21) 

• Södersjukhuset: Akutmottagning för våldtagna (Remiss 22) 

• Länsstyrelsen i Stockholms län (Remiss 24) 

• Länsstyrelsen i Östergötlands län  (Remiss 25)  

• MUCF: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor  (Remiss 28)  

• Uppsala universitet: Juridiska institutionen (Remiss 31a) 

• Uppsala universitet: Nationellt centrum för kvinnofrid (Remiss 31b)  

• Lunds universitet: Juridiska institutionen (Remiss 32) 

• Göteborgs universitet: Institutionen för socialt arbete (Remiss 33) 

• Stockholms universitet: Juridiska fakultetsnämnden (Remiss 34a) 

• Stockholms universitet: Kriminologiska institutionen (Remiss 34b) 

• Linköpings universitet: Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum (Remiss 35) 

• BUP Grinden, Barn- och ungdomspsykiatri, Stockholms läns  landsting  (Remiss 36) 

• Amnesty International, svenska sektionen (Remiss 37) 

• ATSUB: Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (Remiss 38) 

• Brottsofferjouren Sverige (Remiss 40)  

• ECPAT Sverige (Remiss 41) 

• Fatta! (Remiss 42) 
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• FattaMan (Remiss 43) 

• Föreningen Tillsammans (Remiss 47) 

• HOPP Stockholm (Remiss 48) 

• Kvinnofronten (Remiss 50) 

• Kvinnors nätverk (Remiss 51) 

• RFSL: Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och  queeras 

rättigheter (Remiss 53) 

• RFSU: Riksförbundet för Sexuell Upplysning (Remiss 55)   

• Roks: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Remiss 58)   

• Stiftelsen Allmänna Barnhuset (Remiss 63) 

• Stödcentrum Humlegården (Remiss 64) 

• Svensk förening för sexologi (Remiss 65) 

• Svenska kyrkan (Remiss 68) 

• Sveriges advokatsamfund  (Remiss 69) 

• Sveriges Kvinnolobby (Remiss 71) 

• Unizon (Remiss 75) 

• Centerkvinnorna (Remiss 77) 

• Se Sambandet (Remiss 78) 

• S-Kvinnor (Remiss 79) 

• Djurskyddet Sverige (Remiss 80) 

• Justitiedepartementet: Straffrättsenheten (Remiss 81) 

 


