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Abstract 
The debate about whether or not to institute a consent law in the Swedish law has lately become a 

present one in the Swedish media. The purpose of this thesis is therefore to analyze the media 

debate regarding this issue. The question formulation was as follows: How does the outlook of 

women and sexual crime victims affect the consent law debate? To answer this, the essay uses 

Fairclough’s critical discourse analysis. Different theories were used to describe the social practice 

and connect it to text analysis of different debate articles and the discursive practice. The result of 

the essay was that the side opposed to a consent law had higher authority in their articles which may 

be because they agreed more to the current discourse regarding the view of women and sexual 

crime victims. The interdiscursivity was high on both sides of the debate which probably means the 

order of discourse is changing and in this case that a feminist discourse is questioning the current 

patriarchal discourse.  
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1.1 Inledning 
I Sverige i dag uppskattar Brottsförebyggande Rådet att det sker ca 36 000 våldtäkter per år. De 

skriver också att det ”kan vara svårt för en person att tolka huruvida en ändelse juridiskt sett ska 

bedömas som sexuellt tvång eller våldtäkt”.  1

Enligt Svensk lag lyder den juridiska definitionen av våldtäkt som följer:  

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

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

kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till 

fängelse i lägst två och högst sex år.” 

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

jämförlig med samlag genom att utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, berusning 

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

omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd.”  2

Tvetydigheten i frågan huruvida vad som ska definieras och dömas som våldtäkt och inte i samband 

med det stora antalet våldtäkter samt många, av media, uppmärksammade domar har lett till en 

debatt och ett ifrågasättande kring hur lagstiftningen i Sverige ser och eventuellt borde se ut. Bland 

dessa fall har vi exempelvis ett fall i Umeå 2013 då tre män friades  och ett fall i Lund 2014 då en 3

man friades.  4

I andra länder har man varierande lagar kring våldtäkt, som exempelvis ”oaktsamt våldtäktsbrott” 

som finns i både Norge och Kanada  men det som främst varit aktuellt i den svenska debatten är 5

troligtvis en så kallad ”samtyckeslag”. I Storbritannien finns en variant av en samtyckeslag  vilket 6

 Brottsförebyggande Rådet. Utsatthet för brott 2013 Resultat från Nationella trygghetsundersökningen 1

(NTU) 2014. Brottsförebyggande Rådet. 2014. s.49

 SFS 1962:700. Brottsbalk. 6:12

 Tagesson, Eric. Misstänkta för våldtäkt med flaska – frias. Aftonbladet. 2013-05-15.3

 TT Lund. Kritiserad våldtäktsdom står fast. Svenska Dagbladet. 2014-06-16.4

 Forslund, Peter. Jurister: Bestraffa ”vårdslös” våldtäkt. Svenska Dagbladet. 2014-01-23.5

 The National Archives. Sexual Offences Act 2003. Legistlation.Gov.6
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kan vara en anledning till att det blivit en omdebatterad lösning på problemen. Det finns bland annat 

en motion om ”Samtycke och oaktsamhet vid sexualbrott” från 2014/12:127 av Jonas Sjöstedt m.fl.  7

och regeringens utredare ska lägga fram ett förslag om en samtyckeslag i oktober.  8

R. Clifton Spargo och Anne K. Ream har skrivit en artikel angående medias roll i att påverka 

människor och samhällets attityder och reaktioner angående våldtäkt. I den resonerar de kring 

Catherine MacKinnons syn på våldtäkt då hon tidigare har argumenterat för att våldtäktslagar har 

samma syn på kvinnor som förövaren som begått våldtäkten. Spargo och Ream menar att den 

sociala dynamiken som fanns då har bestått, exempelvis kan sexualbrott ofta bli benämnda som en 

’epidemi’ och skiljer sig från andra brott i fråga om åtal och fällande domar.  De tar upp att lagar, 9

patriarkat och traditionella religiösa attityder kring kvinnor och sexualitet har spelat stor roll i att 

forma media och samhällets attityder men menar också att språkbruket (och språkmissbruket) har 

bidragit till en diskurs som ofta ger offret skulden. Därför menar de att för att förändra diskursen 

med våldtäktskulturen och allmänhetens attityder inom denna måste vi förändra vårt sätt att 

kommunicera och använda språket.  Att förstå diskursen är central för att förstå samhället, språket 10

och dess relation till människan, och en diskursanalys är en analys av dessa mönster. ”En nyhetstext 

är inte en slumpmässig kombination av tecken utan en strukturell företeelse. Debatten som sker i 

media idag kan ge en bild av hur dagens samhälle ser ut.”  Eftersom just språk och specifikt 11

media har en viktig roll i hur bilden av kvinnor och brottsoffer framställs och kan förändras är det i 

en studie intressant att undersöka hur debatten egentligen ser ut i media, vad det finns för 

förhållningssätt och argument hos de olika sidorna och vad de grundar sig i för diskurser.  

1.2 Syfte 
Denna uppsats ämnar undersöka hur debatten kring en eventuell samtyckeslag i Sverige ser ut. 

Detta görs med hjälp av kritisk diskursanalys för att kunna analysera hur de olika argumenten 

grundar sig i olika diskurser och teorier. Syftet är alltså att finna de skiljelinjer och argument som 

 Motion 2014/15:137. Samtycke och oaktsamhet vid sexualbrott.7

 Sundberg, Marit. Regeringens utredare föreslår samtyckeslag. Sveriges Television.8

 Spargo, R.Clifton och Ream, Anne K. How the Media Shapes Attitudes About Rape. Family & Intimate 9

Partner Violence Quarterly. 4 nr. 4 (2012): 317-324. s.319

 Ibid, 2012. s.321f10

 Ibid, 2012. s.321f11
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används i debatten och undersöka om det genom dessa går att skönja vad debatten om en 

samtyckeslag egentligen handlar om och bygger på för diskurser.  

1.3 Frågeställning 

Hur påverkar synen på kvinnor och sexualbrottsoffer den mediala debatten om en samtyckeslag? 

2.1 Metod 
I denna uppsats kommer Faircloughs kritiska diskursanalys användas. Den kritiska diskursanalysen 

ämnar undersöka relationen mellan diskursiv praktik och social och kulturell utveckling i olika 

sociala sammanhang. Specifikt Faircloughs angreppssätt grundar sig i vissa filosofiska premisser, 

teoretiska metoder, metodologiska riktlinjer och specifika tekniker för språkanalys.  Det är därför 12

viktigt att kritisk diskursanalys som teori inte separeras från kritisk diskursanalys som metod då 

man måste acceptera de grundläggande premisserna i teorin för att kunna använda metoden.  13

Socialkonstruktionism  

Fairclough distanserar sig själv från strukturalism och är mer poststrukturalistisk då han menar att 

diskursiv praktik inte bara reproducerar en redan existerande diskursiv struktur utan också utmanar 

strukturen genom att använda ord för att karaktärisera det som finns utanför strukturen. Dock skiljer 

hans sig från poststrukturalism genom att han koncentrerar sig på att bygga en teoretisk modell och 

metodologiska verktyg för empirisk undersökning av de vardagliga sociala interaktionerna. Till 

skillnad från poststrukturalistiska tendenser betonar Fairclough meningen med systematiska 

analyser av det talade och skrivna språket i till exempel massmedia och intervjuer. Den 

textorienterade formen av diskursanalys försöker knyta ihop tre traditioner. Detaljerad textanalys 

inom fältet för lingvistik, makro-sociologisk analys av social praktik och mikro-sociologisk 

interprativ tradition inom sociologi.  

Utifrån socialkonstruktionismen finns det fyra premisser för det diskursanalytiska fältet, vilka är 

som följer:  

 Winther Jorgensen, Marianne och Phillips, Louise. Diskursanalys som teori och metod. uppl. 1:12. Lund: 12

Studentlitteratur AB, 2000.

 Ibid, 2000. s.1013
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- Vår kunskap är inte en objektiv sanning utan grundar sig i vår syn på världen och våra sätt att 

kategorisera världen. 

- Vår syn av kunskap påverkas av kultur och historia och våra världsbilder och identiteter är 

kontingenta.  

- Det finns ett samband mellan kunskap och sociala processer. Den världsuppfattning vi har skapas 

och upprätthålls i sociala processer då man diskuterar vad som är sant och falskt.  

-  Det finns ett samband mellan kunskap och social handling. Vissa sätt att handla är naturliga och 

andra inte och dessa grundar sig i vår världsbild. Sociala handlingar sker med grund i den sociala 

konstruktionen av kunskap.  14

Faircloughs kritiska diskursanalys 

Punkterna ovan är alltså de grundpremisser metoden vilar på. Faircloughs kritiska diskursanalys är 

en tredimensionell modell som består av detaljerad textanalys, social praktik och diskursiv praktik. 

Textanalysen används för att få insikt i hur diskursiva processer i specifika texter kan avläsas 

lingvistisk. Dock kan inte endast textanalys binda inte ihop texterna med de samhälleliga och 

kulturella processerna och strukturerna, de måste sättas in i ett sammanhang med hjälp av social och 

diskursiv praktik.  Diskursiv praktik används för att se de produktions- och konsumtionsprocesser 15

som är ihopbundna med texten och inkluderar endast de semiotiska systemen inom social praktik 

som formar den sociala världen, de övriga systemen kallar Fairclough social praktik.  Det är 16

genom den diskursiva praktiken, i vilken människor använder språk för att producera och 

konsumera texter, som texter sedan binds samman med den sociala praktiken. 

Det som urskiljer Faircloughs kritiska diskursanalys är synen på förändring. Eftersom konkret 

språkbruk alltid bygger på tidigare diskurser grundar det sig i redan etablerade betydelser. Därför 

menar han att intertextualiteten bör fokuseras på. Genom att använda delar av olika diskurser kan 

det konkreta språkbruket förändra diskurser och i sin tur den sociala och kulturella omvärlden.  17

 Winther Jorgenssen och Phillips, 2000. s.10ff14

 Ibid, 2000. s.71f15

 Ibid, 2000 s.25f16

 Ibid, 2000. s.1317
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Diskursanalysen ämnar inte hitta någon bakomliggande mening om hur verkligheten egentligen är 

utanför diskursen utan utgår från att verkligheten endast förstås med hjälp av diskurserna. Det 

intressanta är varför vissa sanningar är naturliga medan andra inte blir accepterade. Detta kan vara 

till exempel varför man utgår från en viss syn på kvinnans kropp, exempelvis som något politiskt.  

Kritisk diskursanalys ämnar klarlägga den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet och 

skapandet av ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper och är därmed inte politiskt neutral 

utan ställer sig på de utsattas sida. Språket anses vara en viktig del i hur ojämlika maktförhållanden 

reproduceras men också hur det kan förändra dessa.   18

Inom Faircloughs kritiska diskursanalys är det viktigt att fokusera på två dimensioner av diskurser, 

den kommunikativa händelsen och diskursordningen. Den kommunikativa händelsen är ett fall av 

språkbruk, som till exempel en tidningsartikel, medan diskursordningen är summan av de 

diskurstyper som används inom en social institution eller en social domän. En genre är ett språkbruk 

som är sammanbundet med en bestämd social praktik.  19

Enligt Fairclough är varje fall av språkbruk är en kommunikativ händelse. Analysen av en 

kommunikativ händelse är alltså en analys en analys av:  

Diskurser och genrer som artikuleras i produktionen och konsumtionen av texten (diskursiv 

praktik). 

Deras lingvistiska uppbyggnad (textanalys). 

Överväganden om huruvida den diskursiva praktiken reproducerar eller omstrukturerar den 

existerande diskursordningen, och vilka konsekvenser det har för den bredare sociala praktiken 

(social praktik).  20

Diskursordningen är summan av de diskurser och genrer som används inom en social domän eller 

institution och ett system som formar och formas av specifika fall av språkbruk. Användandet av 

diskurser och genrer styrs av diskursordningen som lägger restriktioner på vad man kan säga. 

 Winther Jorgenssen och Phillips, 2000. s.69f18

 Ibid, 2000. s.7319

 Ibid, 2000. s.74f20
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Samtidigt går diskursordningen att förändra genom att använda diskurser och genrer från andra 

diskursordningar, låt oss säga en feministisk diskurs i en patriarkal diskursordning till exempel.    21

För att kunna analysera social praktik i en diskursanalys behövs annan sociologisk teori och 

kulturteori eftersom den innehåller både diskursiva och icke-diskursiva delar. Den sociala praktiken 

innebär alltså att man sätter resultaten från de två andra delarna, textanalysen och den diskursiva 

praktiken i en vidare samhällelig kontext.  Därför kommer uppsatsen använda sig av teorier som 22

beskriver både hur den rådande diskursen kring kvinnor och sexualbrottsoffer ser ut och har sett ut, 

och även en feministisk diskurs. Den feministiska diskursen används för att jämföra om debatten 

om en samtyckeslag följer den rådande diskursen och argumenterar utifrån denna eller om den 

istället följer en feministisk diskurs utifrån teorierna uppsatsen använder sig av. 

Analysen 

Den diskursiva praktiken är intresserad utav hur texter produceras och konsumeras. Detta kan göras 

till exempel genom att identifiera vilka diskurser texterna bygger på, och hur de intertextuellt 

bygger på andra texter. Ett begrepp som används i analysen av den diskursiva praktiken är 

interdiskursivitet. En hög grad av interdiskursivitet uppnås då texten bygger på och blandar flera 

olika diskurser vilket enligt Fairclough ofta hör ihop med förändring, medan en lägre grad hänger 

ihop med reproduktion av det existerande.  Exempel på frågor som besvaras med hjälp av den 23

diskursiva praktiken är: Förstärker den diskursiva praktiken ojämlika maktförhållanden i samhället 

eller döljer den dem? Framställer den de sociala relationerna på ett nytt sätt?  

I textanalysen försöker man kartlägga hur diskurserna visar sig textuellt för att komma fram till och 

underbygga sin tolkning. Det finns två huvudbegrepp som används för analysen vilka är transitivitet 

och modalitet. Med transitivitet menas hur händelser och processer förbinds eller inte förbinds med 

subjekt och objekt, vilken roll subjektet respektive objektet framställs ha utifrån en viss situation 

och vad dessa olika framställningsformer kan få för konsekvenser. Formulerar man en mening 

såsom: ”En kvinna våldtogs” utelämnas agenten och händelsen framstår som något som bara hände 

naturligt. Förövaren utelämnas och via det utelämnas också hens ansvar. Det som ledde fram till 

 Winther Jorgenssen och Phillips, 2000. s.76.21

 Ibid, 2000.s.7522

 Ibid, 2000.s.85ff23
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våldtäkten finns ej med och fokus läggs på effekterna.  I analysen av modalitet fokuseras på graden 24

av instämmande. En formulering som: ”det är hemskt att så många kvinnor våldtas” skiljer sig från 

formuleringen:”jag tycker att det är hemskt att så många kvinnor våldtas” i modalitetsgrad. I den 

första meningen binder sig talaren med sitt påstående och instämmer fullständigt med det. Det 

framställs som en sanning eller en kunskap som inte går att ha en åsikt kring medan påståendet det i 

den senare satsen framställs som en åsikt. Modalitet kan även visa sig genom att man ger tillåtelse 

eller inte till mottagaren av texten att tycka eller göra något annat. Media lägger ofta fram 

tolkningar som om de vore fakta vilket främjar deras roll som auktoritet. Detta påverkar både 

sociala relationer och vad vi anser vara sanning och inte.  25

Efter dessa mikroperspektiv ska analysen sedan placeras in i ett bredare perspektiv via social 

praktik. Den sociala praktiken är den bredare samhälleliga kontext de är del av. Den sociala 

praktiken belyses i teoridelen av uppsatsen där relevant teori för att beskriva den ifrågavarande 

sociala praktiken beskrivs. Med hjälp av teorin klarläggs relationen mellan den diskursiva praktiken 

och den diskursordning som den ingår i. Här utröns om den diskursiva praktiken reproducerar den 

existerande diskursordningen eller om den bidrar till en förändring. Kan den existerande 

diskursordningen förstärka och dölja de existerande ojämlika maktpositionerna eller framställer de 

verkligheten och de sociala relationerna på ett nytt sätt i sitt språkbruk och ifrågasätter därmed 

maktpositionerna?            26

2.2 Material & Urval 
I boken ”Diskursanalys som teori och metod” menar författarna att en kritisk diskursanalys gärna 

får innehålla många texter för att på så sätt kunna analysera reproduktionen och transformationen på 

ett bättre sätt. Det blir då enklare att visa hur de diskursiva praktikerna bidrar till att förändra 

samhället och den sociala världen.  Därför använder denna uppsats ett flertal texter. 27

Analysmaterialet kommer avgränsas till endast debattartiklar där det argumenteras för varför det bör 

införas en samtyckeslag eller inte. Det kan givetvis vara intressant med att analysera andra sociala 

utrymmen såsom bloggar där en annan grupp än de som syns i media kan göra sin röst hörd i en 

 Winther Jorgenssen och Phillips, 2000. s.87.24

 Ibid, 2000. s.8825

 Ibid, 2000. s.9026

 Ibid, 2000. s.9327
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större undersökning. Dock behövs i en diskursanalys en viss mängd text och gärna en ganska tydlig 

ståndpunkt med underbyggande argument och eftersom en debattartikel kräver dessa kriterier är det 

en bra grund för denna diskursanalys. Nyhetsartiklar valdes bort på grund av att meningen med 

uppsatsen är göra en kritisk diskursanalys av den mediala debatten och nyhetsartiklar ska vara 

objektiva och endast rapportering av fakta. De källor av debattartiklar som används är de fyra 

största rikstäckande kvälls- och dagstidningarna i Sverige eftersom de ska ge en rikstäckande bild 

och på något sätt representera Sveriges befolkning och dessutom har olika politiska ståndpunkter. 

På så sätt borde det med hjälp av denna avgränsning gå att inkludera en så bra bild som möjligt av 

debatten. Därför används 16 debattartiklar ur Dagens Nyheter, Expressen, Svenska dagbladet och 

Aftonbladet. Vid urvalet användes dels Retriever men då den databasen inte gav lika många resultat 

som önskat användes även en sökning på respektive tidnings hemsida för att finna debattartiklar. 

Det fanns en majoritet av debattartiklar som argumenterade för en samtyckeslag, varför fler av 

dessa är inkluderade. Alla debattartiklar som passade för ändamålet och argumenterade emot en 

samtyckeslag är inkluderade och endast ett fåtal kortare debattinlägg som argumenterar för en 

samtyckeslag är exkluderade. Detta för att få ett mer jämlikt antal från båda sidor av debatten. 

Författarna till debattartiklarna är blandade och inkluderar både jurister, feministika förespråkare? 

och allmänna tyckare. Alla artiklar kommer finnas hänvisade till i bilaga A i slutet av uppsatsen.  

2.3 Tidsavgränsning  
Texterna som användes behövde vara relativt nyliga då uppsatsen undersöker hur debatten ser ut i 

dagens samhälle men detta var inte ett problem hos artiklarna. Trots att samtycke nämns i tidigare 

utredningar och förslag av regeringen är det något som fått uppmärksamhet i den mediala världen 

under de senaste åren. I sökningen i databasen Retriever var den tidigaste publikationen som 

diskuterar samtycke i de valda tidningarna från år 2007 men den stora majoriteten av 

publikationerna publicerades år 2014. 

3.1 Förförståelse 

Jag som författare innehar, som med allt i världen, självklart personliga värderingar, som till 

exempel ett intresse för just sexuallagstiftningen och feminism. Detta går inte att undvika då det 

trots allt är jag personligen som väljer forskningsområde. Personligen anser jag att den nuvarande 

sexuallagstiftningen är bristande med tanke på hur många våldtäkter som sker och hur få som 

faktiskt anmäls och vinner laga kraft. Däremot har jag ingen åsikt om specifikt en samtyckeslag är 
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det som krävs för att förbättra det och därför anser jag inte att min objektivitet i studien påverkas av 

det. Denna studie är inte intresserad av att undersöka någon bakomliggande mening eller ställa sig 

normativ till en samtyckeslag utan intresserad av att se vilka mönster som finns. Kvalitativa 

undersökningar, och kanske specifikt även en kritisk diskursanalys som jag genomfört, är en metod 

som innefattar mycket tolkning av material och jag ämnar genomföra en så kritisk analys som 

möjligt. Jag tror inte att jag är så fristående från den diskursiva konstruktionen av världen att 

studien står utanför diskurser men jag har ämnat göra en så genomskinlig beskrivning av mitt arbete 

som möjligt för att minska risken för subjektivitet. Det bör även tas i beaktning att denna 

kandidatuppsats endast utgör 15 högskolepoäng och att det som presenteras i denna studie inte är en 

allmängiltig sanning utan endast ett resultat av denna specifika studie. 

3.2 Klargörande tillägg 
Heteronormativitet - Denna uppsats kommer genomgående utgå ifrån ett heteronormativt 

perspektiv där gärningspersonen är man och offret kvinna. Givetvis kan både män och kvinnor vara 

gärningspersoner respektive offer men eftersom en övervägande klar majoritet (96%) av 

våldtäktsbrott sker just av män mot kvinnor kommer det vara fokus i denna uppsats.   28

Diskurs - ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv.  Inom 29

kritisk diskursanalys har diskurs ett dialektiskt förhållande med andra sociala praktiker.  30

4. Bakgrund 

Det har gjorts inte gjorts stora mängder studier kring just en samtyckeslag i Sverige, främst är de 

som finns inte heller stora eller utförliga studier utan kortare uppsatser och studier på lägre 

akademisk nivå, som exempelvis kandidatuppsatser. I mitt sökande av debattartiklar var den 

tidigaste av mitt sökresultat, som nämnt tidigare, från 2007. Den huvudsakliga konkreta som finns 

kring just en samtyckeslag i Sverige är främst utredningar, motioner och utvärderingar utförda av 

regeringen. Vissa av dessa kommer jag beskriva i kronologisk ordning för att på så sätt ge en bild av 

vad en samtyckeslag faktiskt innebär och hur resonemanget kring den har sett ut.  

 Brottsförebyggande Rådet. Våldtäkt och sexualbrott. Brottsförebyggande Rådet. 2016-05-10.28

 Winther Jorgenssen och Phillips, 2000. s.7229

 Ibid, 2000. s.67f30
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År 2001 utfördes en utvärdering kring den rådande sexualbrottslagstiftningen med uppdrag av 

regeringen. Där framförs att den sexuella självbestämmanderätten och den sexuella integriteten är 

de viktigaste skyddsintressena bakom regleringen av sexualbrotten. Därför menar man att den 

sexuella kränkningen är det som bör få fokus och inte vilken sexuell handling som begåtts. Den 

kommer också fram till att det behövs förändrad lagstiftning kring våldtäkt som inkluderar när 

gärningsmannen med våld eller hot tvingar till en sexuell handling. Man menar att det huvudsakliga 

skälet till att en lag baserat på samtycke inte skulle fungera är för att det då skulle lägga fokus på 

offret. Dessutom kommer utredningen fram till att den inte skulle passa in i brottsbalkens 

systematik och skulle innebära svårigheter i tillämpningen. Utvärderingen anser dessutom att 

begreppet ”sexuell handling” bör bytas ut mot ”sexuellt umgänge”.  31

2010 genomfördes en utredning rörande frågan om en tidigare sexualbrottsreform som innefattade 

frågan om en samtyckesreglering skulle införas i lagen på så sätt att det skulle vara olagligt ”att 

genomföra en sexuell handling med en person utan den personens tillåtelse.” Utredningen finner 

brister i vissa regleringar och tillämpningar i sexuallagstiftningen, bland annat menar den att 

begreppet ”hjälplöst tillstånd” bör ändras så att det innefattar fler straffvärda handlingar. Den menar 

också att en av sexualbrottslagstiftningens centrala uppgifter ska vara att skydda 

självbestämmanderätten. Detta innebär att alla personer som innefattas av situationen bör samtycka 

med den, dock innebär det inte att sexuallagen ska bygga endast på samtycke. Lagen ska ange 

situationerna i vilka samtycke inte ska behöva krävas eller inte är relevant. Utvärderingen kommer 

med vissa förslag till förändringar i lagtext men kommer dock fram till att en ren 

samtyckesreglering inte bör införas.  32

5. Teori 
Maud Eduards skriver i boken ”Kroppspolitik” om kvinnokroppens historia inom svensk politik 

och hur synen på kvinnokroppen historiskt har sett ut och ser ut i svensk politik. Eduards menar att 

kvinnors kroppar har länge varit en politisk fråga, bland annat har det hävdats att kvinnans kropp 

kunde ta allvarlig skada om kvinnan förvärvsarbetade, studerade eller bedrev politik. Hon skriver 

att kvinnans kropp i många avseenden anses som en del av den nationella politiken och inte 

 Sammanställning av remissyttranden över SOU: 2001:14. Justitiedepartementet. Sexualbrotten - Ett ökat 31

skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor. 14 s.13ff

 SOU: 2010:71 Justitiedepartementet. Sexualbrottslagstiftningen - utvärderingen och reformförslag. s. 15ff32
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kvinnans eget ansvar och hennes rätt att bestämma över.  Inskränkning i kvinnans rättighet till sin 33

egen kropp har rättfärdigats med en biologisk skillnad mellan män och kvinnors kroppar vilket leder 

till att kvinnor skulle ha så kallade ”naturliga uppgifter”. För kvinnor finns det alltid en större risk 

att deras kroppar reduceras till att endast vara objekt (i samhällets ögon). Detta i sin tur leder till en 

naturlig könsmaktsordning där mannen står överordnad kvinnan på grund av deras kroppar. Det 

naturligt mänskliga och allmänna utgår från mannen medan kvinnor har reducerats till objekt. 

Kvinnor och främst deras kropp ses som ett problem som måste hanteras av politiken. De 

strukturella uppfattningarna om femininet och maskulinitet gör kvinnokroppen till ett problem 

vilket leder till en reglerad kroppspolitik för (främst) kvinnor.  Ett exempel på detta är ett citat av  34

Laila Freivalds som används i boken: ”[…] jag menar ju att det är en mänsklig rättighet att fatta 

beslut över den egna kroppen. Däremot är det i fråga om abort en nationell angelägenhet att 

avgöra var gränsen för den egna kroppen går.”  35

I boken nämns att Joane Nagel, sociolog, beskriver nationalstaten som manligt konstruerad. Den har 

sin grund i och är skapad av män, för män. Kvinnorna är påtänkta först senare. Det finns också en 

bild av män som försvarare av kvinnor, främst mot andra män, kvinnor behöver alltså skyddas mot 

männen. Detta leder till problemet att kvinnor ses som en kollektivt utsatt grupp som behöver 

försvaras med hjälp av lagstiftning, vilket i sin tur sätter kvinnorna i en beroendeställning till det 

eller de som försvarar. På detta sätt befinner de sig i försvararnas villkor, och får anpassa sig efter 

det skydd försvararna sätter upp, vilket gör det svårt för kvinnor att kunna kritisera det. Kvinnorna 

blir beroende av att försvaras av männen.  36

”Idén om försvar används som en teknik för att dominera.”  37

Eduards tar även upp en kroppsordning som finns i Sverige och beskriver hur det finns vissa 

föreställningar om vilken betydelse olika kroppar har, beroende på bland annat kön. Dessa 

föreställningar ger män och kvinnor olika värde i samhället.   38

 Eduards, Maud. Kroppspolitik - om moder Svea och andra kvinnor. Malmö: Holmbergs, 2013. s.13ff33

 Ibid, 2013. s.16ff34

 Ibid, 2013. s.13f35

 Ibid, 2013. s.21f36

 Ibid, 2013. s.2237

 Ibid, 2013. s.33f38
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Vidare skriver Catharine MacKinnon i Feminism, Marxism, Method and the state: Toward Feminist 

Jurisprudence” om hur staten och dess lagar idag är uppbyggda utifrån ett manligt perspektiv.  

Hon menar att synen på kvinnans kropp, tal, och liv kommer från mannens synpunkt eftersom det är 

det som är hegemoniskt och strukturellt.  Båda könen har sin roll i samhället men deras makt är 39

inte jämbördig. MacKinnon menar att staten, utifrån ett feministiskt perspektiv, är manlig och att 

den ser på och behandlar kvinnor såsom män gör det. Staten konstituerar den sociala ordningen 

baserat på mäns intressen genom att legitimisera normer och politiska beslut. Den formar lagar och 

institutionaliserar manlig maktdominans och lagarna kring sexualbrott är utformade utifrån 

mannens synvinkel så att män fortsatt har makten över kvinnors sexualitet. Som en jämförelse 

tolkas tystnad från folket vid statliga beslut som ett medgivande, likaså i sex tolkas tystnad som 

samtycke snarare än tvärtom.   40

MacKinnon skriver även att det finns ett problem i att definitionen av våldtäkt tenderar att vara 

själva våldet i ett sexuellt sammanhang och att man vill separera sex från våld och våldtäkt. 

Problemet blir att när det legala systemet ser samlag i våldtäkten ser kvinnor våldtäkt i samlaget. 

Felet i en våldtäkt är inte vare sig det finns våld eller inte utan snarare om det finns samtycke eller 

inte, om båda parterna är villiga. Därför menar hon att man istället för att förklara vad som är fel 

med våldtäkt ska fråga vad som är rätt med sex. Den svårigheten är densamma som gör det svårt att 

förklara vad som egentligen är felet i en våldtäkt. För kvinnor som ständigt befinner sig under 

manlig dominans är det svårt att skilja på vad som skiljer våldtäkt från samlag, det finns ingen 

definierad linje var gränsen går eftersom utgångspunkten är att sex är något bra i sig.   41

Vidare menar MacKinnon att om sexuallagar hade utformats utifrån kvinnors perspektiv skulle till 

exempel inte äktenskaplig våldtäkt vara ett så utbrett undantag (våldtäkt inom äktenskapet förbjöds 

enligt lag 1965 i Sverige ). Om den anklagade i en våldtäktsdom känner kvinnan är samtycke ofta 42

underförstått i brottsmål vilket kan påvisa varför det finns en svårighet i definitionen av vad 

 MacKinnon, Catharine A. Feminism, Marxism, Method, and the State: Toward Feminist Jurisprudence. 39

Signs. 8 nr. 4 (1983): 635-658. s. 635f

 Ibid, 1983 s.644f40

 Ibid, 1983 s.646f41

 RFSU. Viktiga årtal och reformer. RFSU. 2010-09-13.42
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våldtäkt är då det för kvinnan oavsett handlar om manlig dominans över henne.  På grund av 43

kvinnors ständiga underlägsenhet gentemot män i fråga om makt är det inte kvinnans egen vilja som 

spelar roll i fråga om vad som är våldtäkt utan snarare vad mannen upplever är våldtäkt. Även när 

en kvinna tar tillbaka hennes tidigare samtycke kan män genuint tro att hon ändå samtycker och att 

kvinnans motstånd endast är en del av sexakten.   44

Cown, Dupius och Brown har genomfört en studie där de undersöker vilka faktorer som påverkar 

hur andra människor ser på våldtäktsoffer och deras ansvar i de fall offren är bekanta med 

förövaren. De skriver att tidigare forskning har visat att deltagare som såg till ett fall där 

våldtäktsoffret var bekant med eller kände sin förövare var mer benägna att stötta våldtäkten. 

Gällande våldtäkter av icke-bekanta förövare har det visat sig att hur de deltagande såg på offrets 

skuld påverkades av hur mycket offren gjorde motstånd till händelsen. Författarna skriver att 

traditionella konservativa såg offret som gjorde motstånd som mer ansvarig medan icke-

traditionella feminister såg offret som inte gjorde motstånd som mer ansvarig.   45

När det kommer till våldtäkter då offren känner sin förövare i någon mån har det visat sig att 

allvaret i situationen minskar och förövarna anses mindre ansvariga än i de fall där förövarna inte 

känner offret alls. Dessutom ansågs offren minst ansvariga om de sparkade förövaren och mest 

ansvariga om de endast sa emot verbalt. Om offret inte gjorde fysiskt motstånd ansåg vissa 

deltagare att tvång inte hade används även om kvinnan inte verbalt gav sitt samtycke till 

sexualakten.  46

Los och Chamard har studerat hur diskursen i tryckt media rörande sexuell aggression påverkades 

av sexuallagen 1983 och kampanjen kring den och även processerna av medias rekonstruktion av 

kvinnor och den feministiska rörelsen. Författarna skriver att förändringen från att sexuella brott 

endast begås av psykopatiska främlingar till att innefatta även våldtäkter där förövarna är bekanta 

med offret har lett till ambivalens och en oklarhet om situationen handlar mer om våld eller sex. När   

 MacKinnon, 1983. s.648f43

 Ibid, 1983 s.653f44

 Cohn, Ellen S., Dupuis, Erin C  och Brown, Tiffany M. In the eye of the beholder: Do behavior and 45

character affect victim and perpetrator responsibility for acquaintance rape? Journal of applied social 
psychology. 39 nr. 7 (2009): 1513-1535 s.1515

 Ibid, 2009. s.151546
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premisserna för vad som är våldtäkt förändras skiljer sig situationen från den tidigare subjekt/objekt 

relationen och offret för våldtäkten ses i större mån som en eftergiven partner istället för ett offer. 

Kvinnorna i situationen får inte längre den klara offerrollen. Konstruktionen av kvinnor som 

eftergivna subjekt istället för offer i en sådan situation kan endast uppnås genom förtal av kvinnor 

och förnekelse av den historiska sociala kontexten i vilken situationen uppstår.   47

Vidare skriver Los och Chamard att när det handlar om våldtäkt blir kvinnor ofta objektifierade och 

dehumaniserade, särskilt i medias bevakning av sexualbrott. Kvinnor beskrivs som objekt som 

saker händer. De blir kidnappade, våldtagna, tvingade, etc, saker händer dem. När de istället 

framställs som agerande subjekt beskrivs deras agerande som att det ökar sannolikheten för att 

kvinnorna ska bli våldtagna. De dricker t.ex. alkohol, går ensamma till barer, följer med män hem, 

liftar, etc. När kvinnor agerar är det på egen risk. När kvinnor agerar som aktörer beskrivs deras 

handlingar i negativa termer, hur deras handlingar har ökat risken för de att bli utsatta. Förövarens 

handlingar beskrivs tvärtemot som mindre kontrollerbara. Våldtäktsmännen ses istället som 

sexberoende galningar som inte kan kontrollera sina egna handlingar och därför inte kan förändra 

dem eller förhindra våldtäkten.  48

I deras studie diskuterar de även kring hur våldtäkt har behandlats i media. På 50- och 60-talet sågs 

våldtäkt på som något ovanligt medan bilden under senare årtionden har förändrats något. Den 

motstridiga bilden som fanns påverkades av de diskurser som fanns i ett sexistiskt, patriarkalt 

samhälle vilket har lett till en viss bild av våldtäkt. Kvinnors olika tankar om våldtäkt skilde sig 

givetvis och för att kunna göra det till en politisk fråga krävdes en konsensus som inte kunde 

innefatta alla dessa olika synsätt. Våldtäkt distanserades från det verkliga livet och kvinnors olika 

situationer och de nya legala formuleringarna skapade en bild som ofta var avskild från kvinnor på 

grund av deras strukturella och kulturella svaga position.  Catherine MacKinnon: 49

”Detaching rape from women by calling it sexual assault seemed to communicate that it could 

happen to anybody - a full citizen. A real human being. A man.”   50

 Los, Maria och Chamard, Sharon E. Selling newspapers or educating the public? Sexual violence in the 47

media. Canadian Journal of Criminology. 39 nr. 3 (1997): 293-328. s.293f

 Ibid, 1997. s.318f48

 Ibid, 1997. s.320f49

 Ibid, 1997. s.32250
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MacKinnon ifrågasatte även om de själva [feministiska rörelsen]var för involverade i mäns 

värderingar: 

”Were we perhaps too involved in rebutting men’s misconceptions, too distracted by their 

categories, too enmeshed in their values, too reactive to their agenda, even too trapped by their 

reality, to say what rape really was? Because they said it was sex… did we have to say it was 

violence and not question it?”  51

Los och Chamard menar i deras sammanfattning att samhället inte brydde sig nog mycket om 

kvinnor och den feministiska rörelsens synpunkter under införandet av nya lagar gällande sexuellt 

våld och våldtäkt. De legala riktlinjerna kring våldtäkt som bildades blev istället ett resultat av det 

patriarkala och sexistiska samhället som fanns och gav en mer ambivalent bild av situationen utan 

en klar offerroll och förövare.  52

Vidare har Nils Christie skrivit i boken Det motspänstiga offret om ”det idealiska offret”. Hon 

skriver att det idealiska offret är ”en person eller kategori av individer som - när de drabbas av 

brott - lättast får fullständig och legitim status som offer”  53

De fem egenskaper ett idealiskt offer ska ha är att offret är svagt (exempelvis sjuk, gammal eller 

ung); upptaget med ett respektabelt projekt (ta hand om någon etc.); befinner sig på en plats hon 

inte kan klandras för att vara på (på gatan mitt på dagen); att gärningsmannen är stor och ond;  

gärningsmannen är okänd och har ingen personlig relation till offret. Christie menar att särskilt i 

våldtäktsfall blir skillnaden mellan det idealiska offret och inte betydelsefullt.   54

Hon argumenterar även för att mäns världsåskådning är den dominerande och trots att det ligger i 

deras intresse att skydda kvinnor är deras bild av en våldtäkt avvikande från offrens. Ett sjätte 

villkor för att vara det ideala offret menar Christie alltså skulle vara att man ska ha nog makt för att 

Los och Chamard,1997. s.32251

 Ibid, s.322f52

 Christie, Nils. Det idealiska offret. I Det motspänstiga offret. Åkerström, Malin och Sahlin, Ingrid (red.), 53

46-62. Lund: Studentlitteratur, 2001. s.47

 Ibid, 2001. s.47ff54
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kunna påverka samhället att uppfatta en som ett offer.  Hon menar att kvinnor historiskt alltid setts 55

som offer men att de i vissa fall ändå blir offer för förtryck av samhället. Utifrån detta tar hon upp 

anledningar till varför detta kan ske. En av dessa är att när kvinnornas roll förändras och de får mer 

makt ger det dem en viss respekt, men det framkallar också en rädsla hos de med den faktiska 

makten och samhället i stort. Den begränsade makten gör att de inte längre är ideala offer men den 

är inte heller tillräcklig för att de ska undgå att bli utsatta för brott.  Det finns en paradox i att när 56

kvinnor blir mer jämställda män undermineras deras roll som ideala offer. Ju mer jämställda - desto 

mindre sympati vid brott och vice versa. När man ger kvinnor offerrollen blir de dock också mer 

rädda just för att bli utsatta, de ser sig själv som svagare. Slutsatsen är alltså att ju mer makt kvinnor 

får, desto fler brott skulle de utsättas för, desto mindre uppmärksamhet skulle de få och desto 

mindre rädda skulle de vara för att själva bli offer.  Christie har också en teori om att när brottet 57

kommer för nära en själv blir det för jobbigt för att kunna hantera. Det är svårt att hantera att se sig 

själv i de onda - gärningsmännen - och lättare att forma en bild av honom som en avlägsen fiende 

som står längre från det vardagliga livet. De handlingar den ideala gärningsmannen begår är dock 

inte avskilda från verkligheten, de är ett resultat av vårt samhälle och sociala system.  58

Det ideala offret påverkas av synen på hur en kvinna ska vara. Yvonne Hirdman skriver om genus 

och genussystem i ”Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning”. 

Genussystemet ska fungera med två grundläggande logiker, att hålla isär könen och att inrätta det 

manliga som norm.  Hon skriver också om att det så kallade genuskontraktet som man föreställer 59

finns mellan män och kvinnor på olika nivåer skulle vara ett slags operationalisering av 

genussystemet. Genuskontraktet är konkreta föreställningar om hur män och kvinnor ska agera och 

bete sig gentemot varandra i alla olika delar av livet. Detta innefattar hur de ska prata, vilka kläder 

de ska ha, hur de ska se ut i håret, vem som ska göra vad, vem som ska förföra vem etc. Detta går 

sedan i arv genom generationer, genuskontraktet fortsätter reproduceras då barn får lära sig allt detta 

via socialiseringen under deras uppväxt. Till exempel målas kvinnor ofta upp som oskuldsfulla och 

passiva och som att de väntar på att mannen ska ta initiativet, speciellt i sexuella sammanhang. 

 Christie s.47ff55

 Ibid, 2001. s.52ff56

 Ibid, s.5857

 Ibid, s.56ff58

 Hirdman, Yvonne. Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning. Tidskrift för 59
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Kvinnor kan bete sig eller klä sig på vissa sätt som automatiskt anses som att ge samtycke trots att 

hon inte rakt ut sagt det.   60

Teorin som finns i denna teoridel används som analysverktyg i form av social praktik för att på så 

sätt kunna koppla ihop texterna med den diskursiva praktiken. Den ska användas för att koppla 

analysen av texterna och den diskursiva praktiken till en bredare samhällelig kontext. Konkret 

används de i analysen genom att argumenten som används i debattartiklarna jämförs med teorierna 

ovan. Teorierna beskriver både den patriarkala utgångspunkten som finns i diskussionen och synen 

på kvinnan och sexualbrottsoffer och även i vilka argument och tankar dessa kännetecknar. 

Dessutom beskriver teorierna också hur en feministisk syn ser ut och vad argumenten och tecknen 

är på detta.  

6. Analys 
I analysen används begreppen från den kritiska diskursanalysen som tidigare förklarats som 

analysverktyg. Det vill säga, transitivitet, modalitet och interdiskursivitet. Dessa kan användas för 

att analysera vissa delar, främst i själva textanalysen gällande begreppen transivitet och modalitet 

och den diskursiva praktiken i fråga om interdiskursivitet. Analysen kommer till en början grundligt 

gå igenom de debattinlägg som är emot en samtyckeslag, respektive de som är för en samtyckeslag. 

Vidare kommer sedan en sammanfattning av analysverktygen och tillslut en avslutande diskussion.  

6.1 Emot en samtyckeslag  
Det främsta argumentet som hittas i motståndet till en samtyckeslag tycks vara att den inte kommer 

lösa något eftersom problemet som finns är ett annat bakomliggande.   En majoritet av artiklarna 61

har titlar som ”En samtyckeslag är inte lösningen”  eller ”En samtyckeslag gör ingen skillnad” . I 62 63

några artiklar menar författarna att ett stort problem vid sexualbrott är att det inte går att bevisa 

något eftersom ord oftast står mot ord och offret då måste bevisa att det har gått till som hen 

 Hirdman, 1988. s.5460

 Rayman, Sanna. Samtyckeslag löser inte mycket. Svenska Dagbladet. 2014-01-27; Wegerstad, Linnéa. En 61
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hävdar.  Därför är också ett ytterligare argument att en samtyckeslag kommer ge ännu mer fokus 64

på offret och sätta hen i en ännu värre situation av skuldbeläggning och kränkande behandling än 

tidigare.   65

I debattartiklarna som uttrycker ett motstånd beskrivs ofta att den huvudsakliga anledningen till 

varför det ser ut som det gör är på grund av strukturer i samhället. Dessa strukturer kan inte lösas 

endast med en samtyckeslag utan det är åsikter och värderingar som i grunden måste förändras, 

menar författarna.  Thomas Bodström skriver i sin debattartikel att lösningen på problemet istället 66

är bland annat att:  

”[ge] mer information till unga tjejer och [att] förbättra attityder hos en del killar.”   67

Att han skriver just ”en del killar” får en större betydelse i samband med Christies teorier om den 

ideala gärningsmannen. Det finns en intressant paradox i att Bodström skriver att strukturer bör 

förändras men samtidigt behöver bara en del killar (våldtäktsmännen) förändra sina attityder. De 

står utanför resten av samhället och ses som någon slags anomali med dåliga attityder. Det är ett sätt 

att distansera sig själv från brottet att och gärningsmannen när de innan beskrevs som ett resultat av 

vårt samhälle och våra strukturer. Däremot finns ingen avgränsning i vilka kvinnor som påverkas 

utan det är alla kvinnor som ska få mer information, vilket visar på den maktordning som finns i 

samhället där kvinnor är naturligt underordnade män. Alla kvinnor är potentiella offer medan endast 

en del män beskrivs som potentiella våldtäktsmän. 

Vidare finns vissa debattartiklar som bygger på samma principer som de feministiska teorierna 

ovan. Linnéa Wegerstad beskriver en diskurs som tar upp ett fall där kvinnans protester av 

förövaren betraktades som en del av det sexuella spelet.  Detta stämmer med MacKinnons 68

beskrivning av att även när en kvinna gör motstånd kan det av mannen tolkas som en del av 

sexakten, och eftersom mannen var i så kallad god tro anses han inte skyldig. Anledningen till att 

 Rayman, 2014; Fler kränkande frågor; Ljungros och Nakunzi, 2014; Dahlberg, 2014.64

 Bodström, 2016. Fler kränkande frågor med en samtyckeslag. Expressen. 2016-04-20; En samtyckeslag 65

löser inte mycket, Dahlberg, 2014; Ljungros och Nakunzi, 2014

 Bodström, 2016; Rayman, 2014; Dahlberg, 2014; Ljungros och Nakunzi, 201466

 Bodström, 2016.67

 Wegerstad, 2014.68
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detta kan ske grundar sig också i det Hirdman beskriver som genuskontraktet. Det anses normalt att 

kvinnor beter sig på vissa sätt och är blyga och oskuldsfulla trots att de egentligen vill något annat 

och detta har gått i arv så män har lärt sig att inte alltid lyssna när kvinnor gör motstånd. Wegerstad 

skriver att det egentliga problemet därför handlar om uppsåt. Om mannen inte hade uppsåt att våldta 

utan genuint trodde att kvinnan ville ha sex med honom kan han friges, vilket är problemet enligt 

henne. Även detta kopplar till MacKinnon då MacKinnon menar att eftersom lagarna är manliga 

och upprättade ur ett manligt perspektiv kommer problem som dessa uppstå då lagen dömer efter 

vad mannen anser är våldtäkt och inte. I sådana fall då mannen inte anser att det är våldtäkt döms 

han alltså inte heller trots att kvinnan anser att hon blivit våldtagen.  

I vissa av dessa artiklar uppkommer en motvilja mot att beskriva kvinnor som hjälplösa offer. De 

menar bland annat att det ger en skev bild av verkligheten.  Jessica Rosencrantz skriver i en 69

debattartikel att beskriva nyktra, normala och friska tjejer som hjälplösa våp är: 

”[…] en både föråldrad och förnedrande föreställning.”   70

Rosencrantz menar att så länge kvinnan inte är i hjälplöst tillstånd räcker det att hon säger nej för att 

det ska anses vara våldtäkt i lagens namn. Här framträder alltså en bild av att en kvinna kan bli 

våldtagen trots att hon inte är ett idealiskt offer enligt Christies teori. Hon kan ha nog makt att göra 

motstånd i ord eller handling, men samtidigt få sympati och rätt enligt lag, menar Rosencrantz. Det 

är också intressant att Christie skriver just att ju mer kvinnor ses som jämställda desto mindre blir 

deras roll som ideala offer. När kvinnor får mer makt ger det dem mindre sympatier och desto mer 

brott skulle de utsättas för. I detta sammanhang argumenterar Rosencrantz för att kvinnors ökade 

makt skulle göra att en samtyckeslag, som eventuellt skulle kunna skydda kvinnor, inte behövs. 

Givetvis är det ingen självklarhet att en samtyckeslag skulle göra att kvinnor utsätts för färre brott 

men det är ändå anmärkningsvärt att argumentationen bakom motståndet till en samtyckeslag 

stämmer med Christies teori om att starkare kvinnor skulle minska sympatierna för dem. 

Rosencrantz främsta argument till varför en samtyckeslag inte är ett bra alternativ är dock för att det 

är orimligt. Hon skriver att: 

 Rayman, 2014; Rosencrantz, Jessica. Orimligt med formellt godkännande före sex. Svenska Dagbladet. 69

2011-05-13.

 Rosencrantz, 2011.70
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”[…] unga killar och tjejer i dag varken ger eller begär något uttryckligt samtycke vid sex. 

Frivilligt, lustfyllt och kärleksfullt sex föregås inte av formella godkännanden […] en samtyckeslag 

skulle bara innebära att var och varannan ungdom blir både våldtäktsoffer och gärningsperson.”  71

Detta tankesätt kan tänkas illustrera MacKinnons teori om att definitionen av våldtäkt är fel 

eftersom det grundar sig i mannens bild av samlag och våldtäkt. Mackinnon menar att man bör 

ändra utgångspunkt och fråga sig vad som är rätt med sex och inte utgå från att sex är rättfärdigat i 

sig. Det vill säga som Rosencrantz beskriver att sex idag inte föregås av formella godkännanden 

eller uttryckligt samtycke utan att tystnad tolkas som samtycke. MacKinnon och författarna menar 

alltså båda att så är fallet idag men MacKinnon menar att detta är fel och att denna syn på sex och 

våldtäkt gör att män fortsatt har makten över kvinnors sexualitet. Att Rosencrantz menar att det är 

orimligt att var och varannan ungdom ska bli våldtäktsoffer och gärningsperson är ett sätt att 

uttrycka sig som stämmer med Los och Chamards och även Christies forskning. Los och Chamard 

diskuterar i deras studie hur den motstridiga bilden av våldtäkt ledde till att den i politiken blev 

avskild från det verkliga livet och verkliga kvinnor. Dessutom menar Christie att det är svårt att se 

sig själv i gärningsmännen och lättare att se våldtäkter som något avskilt som inte händer nära en 

själv. Detta följer logiken i att debattartiklarna emot en samtyckeslag har en tendens beskriva 

våldtäkter som ett strukturellt fel och inte lägga fokus vid gärningsmännen.  

Debattartiklarna som ställer sig emot en samtyckeslag verkar alltså i viss utsträckning vilja förändra 

bilden av kvinnan som det idealiska offret, som den svaga och unga som utsätts för något, och 

istället måla upp en bild av en stark kvinna som kan göra motstånd. Det finns dock ett undantag i 

artikeln ”En samtyckeslag löser inte problemen” . Anna Dahlberg, författaren till debattartikeln 72

beskriver först i enighet med Los och Chamards teori att en redlöst berusad kvinna förlorar en del 

av sin trovärdighet i rätten. Hon menar att ännu större vikt skulle läggas på kvinnans beteende och 

som Los och Chamard beskriver det, när kvinnor agerar gör de det oftast till deras nackdel ur ett 

trovärdighetsperspektiv. Debattartikeln avslutas sedan med att Dahlberg frågar: 

 Rosencrantz, 2011.71

 Dahlberg, 2014.72

!23



” Hur ska vi fånga upp de trasiga flickorna och hjälpa dem att sätta gränser och inse sitt värde?”   73

Att hon beskriver kvinnor som utsätts för ”trasiga flickor” stämmer med Christies kriterier för ett 

idealiskt offer att det gärna ska vara sjukt eller svagt (trasigt) och dessutom ungt (flickor). Detta 

sker i samband med att hon argumenterar för andra lösningar för att minska sexualbrotten och 

används för att väcka sympatier för kvinnor som ”fullständiga och legitima offer”.  

6.2 För en samtyckeslag 
Debattartiklarna som argumenterar för en samtyckeslag har generellt lägre modalitet men högre 

transitivitet och vissa av författarna resonerar kring just att fokus ofta läggs på kvinnan istället för 

förövaren och menar att detta skulle förändras vid en samtyckeslag.  Utgångspunkten liknar alltså 74

Los och Chamards teori om att kvinnor ofta beskrivs som objekt som saker händer med och när de 

beskrivs som subjekt är det för att deras agerande ökat risken för dem att bli utsatta. 

Våldtäktsmännen frånskrivs ansvar och anses inte kunna påverka det som händer och blir inte heller 

skuldbelagda för att inte ha gjort något för att förhindra våldtäkten. Detta anser alltså vissa författare 

kunna förändra med en samtyckeslag då förövarna kommer tillskrivas större ansvar och få frågor 

som: 

” Han påstår att hon ville vara med om detta, men vad gjorde han för att ta reda på om det var 

så?”   75

Denna argumentation för en samtyckeslag följer även vissa av MacKinnons teorier om att 

utgångspunkten måste förändras. Mackinnon menar att man inte ska utgå från att sex är rätt i sig 

utan fråga sig varför det är rätt. Elisabeth Massi Fritz, författaren till ”Varför räcker inte ett nej?”  76

beskriver att fokus bör ligga på att sex utan samtycke är fel och att det istället ska ställas frågor 

som: 

 Dahlberg, 2014.73

 Leijonhufvud, Madeleine och Meijer, Louise. Välkommet att M öppnar för samtyckeslag. Svenska 74

Dagbladet. 2015-10-08; Massi Fritz, Elisabeth. Varför räcker inte ett nej till sex? Svenska Dagbladet. 
2014-09-26 

 Götell, Petra och Leijonhufvud, Madeleine och Rung, Nina. Vi kräver en samtyckeslag. Expressen. 75

2015-08-15.

 Massi Fritz, 2016. 76
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”Vad gjorde du för att säkerställa att han/hon samtyckte?”  77

Hon skriver också att sexuallagarna är utformade så att brottssäkerheten idag endast finns hos 

förövarna (männen) och att detta bör förändras eftersom kvinnorna också förtjänar rättssäkerhet. 

Detta sätt att argumentera stämmer med MacKinnons, Los och Chamard och Eduards syn på 

lagarna som upprättade av män. Los och Chamard beskriver sexuallagarna som patriarkala och 

sexistiska. MacKinnon menar att staten konstruerat lagarna baserat på mäns intressen och med 

utångspunkt i manlig maktdominans. Även Eduards teorier kring lagarna berör detta ämne och mer 

specifikt just de svenska sexuallagarna. Hon skriver om att nationalstaten är manligt konstruerad 

och är skapad av män, för män, där kvinnorna endast är en eftertanke. Eftersom kvinnor ses som en 

kollektivt utsatt grupp som behöver försvaras sätter man dem i en beroendeställning till de som 

försvarar och kvinnorna får finna sig i och anpassa sig efter männens villkor. Detta menar Massi 

Fritz alltså skulle förändras med en samtyckeslag då männen hamnar i samma position som 

kvinnorna.  78

Det mesta av fokuset i argumentationen för en samtyckeslag ligger i att man vill förändra synen på 

våldtäktsoffren  även om det i vissa debattartiklar också finns exempel på lägre transitivitet och en 79

beskrivning av våldtäkter som något som bara sker.  I de flesta fallen låter dock argumentationen 80

snarare som följer:  

”Ett av vår tids största jämställdhetsproblem, och samhällsproblem över huvud taget, är de 

sexuella trakasserier, övergrepp och våldtäkter män utsätter kvinnor för.”  81

 Massi Fritz, 2016.77

 Ibid, 2016.78

 Nilsson, Elin. Tala om våldtäkt med era söner. Aftonbladet. 2014-06-16; Diesen, Christian och Diesen, 79

Eva. Svensk våldtäktslag måste uppdateras. Aftonbladet. 2013-02-25; Kronér Mathilda. ”Jag kräver en 
samtyckeslag”. Expressen. 2014-10-13; Rung, Nina. Äntligen ska det räcka med att säga ”nej”. Expressen. 
2016-04-19; Ekis Ekman, Kajsa. Samtycke är inte att vända bevisbördan. Dagens Nyheter. 2014-02-03; 
Johansson, Morgan och Johansson, Ylva. Svik inte offren för sexövergrepp. Aftonbladet. 2014-06-10; 
Leijonhufvud och Meijer, 2015; Massi Fritz, 2016. 

 Leijonhfvud och Meijer, 2015; Nilsson, 2014.80

 Nilsson, 2014.81

!25



Trots detta motstånd mot att lägga fokus på de utsatta kvinnorna finns ändå genomgående en större 

tendens att utmåla kvinnor som ideala offer i debattartiklarna för en samtyckeslag. Då 

debattartiklarna som argumenterade emot en samtyckeslag ville motverka bilden av kvinnor som 

offer framträder bilden av kvinnor som ideala offer tydligare i argumentationen för en 

samtyckeslag. I debattartiklarna för en samtyckeslag jämförs kvinnorna som blir utsatta ofta med 

barn eller utmålas som idealiska offer som i debattartikeln med detta citat: 

”När det kommer till kvinnors och barns rättigheter så finns det nästan alltid anledningar till att 

det bara går långsamt.”  82

De debattartiklar som argumenterar emot en samtyckeslag tenderar att jämföra sexualbrott med 

ekonomiska brott eller trafikbrott  och liknande där man inte behöver ha uppsåt för att kunna 83

dömas och förespråkar istället en sådan lösning (oaktsam våldtäkt).  Debattartiklarna som 84

argumenterar för en samtyckeslag beskriver istället ofta sexualbrott i samband med brott mot barn 

eller beskriver de exempel på fall där unga flickor blivit utsatta för att stärka sin argumentation om 

att en samtyckeslag behövs.  Christie ideala offer har beskrivits tidigare men i argumentationen för 85

en samtyckeslag blir det tydligt att debattörerna på någon nivå (medvetet eller undermedvetet) har 

insett att det är lättare för kvinnor att få sympatier och rätt enligt lag om de beskrivs som ett idealt 

offer. Att beskriva kvinnorna som idealiska offer och jämställa dem med barn kan alltså vara ett bra 

angreppssätt för att få igenom en samtyckeslag. De som argumenterar för en samtyckeslag beskriver 

alltså i högre utsträckning kvinnorna som ideala offer än de som argumenterar emot. Dock finns det 

undantag även i detta. Författarna till ”Svensk våldtäktslag måste uppdateras”  menar att lagen 86

som den är utformad nu utgår ifrån att kvinnan ska göra aktivt motstånd och att våldtäkten sedan 

måste bevisas med skador. De menar att bilden av vem som utgör ett offer måste förändras och att 

samtyckeslagen skulle göra att inte bara idealiska offer får rätt i domstol.  

6.3 Transitivitet 

 Rung, 2016.82

 Wegerstad, 2014; Dahlberg, 2014; Bodström, 2016.83

 Ljungros och Nakunzi, 2014; Wegerstad, 2014; Dahlberg, 2014.84

 Diesen och Diesen, 2013; Rung, 2016; Ekis Ekman, 2014.85

 Diesen och Diesen, 2013.86
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Transitiviteten varierar mycket i debattartiklarna och är någorlunda hög i både de debattinlägg som 

är för och emot en samtyckeslag. Båda sidor använder strukturer som orsak istället för att göra en 

klarare koppling mellan förövare och offer, men väldigt många nämner också att mer fokus bör 

läggas på just förövaren och inte offret. Den huvudsakliga processen som används för att förklara 

händelsen är ofta strukturer som påverkar män att våldta kvinnor som förklarad av citatet nedan: 

”Det är våldtäktskulturen som finns i hela vårt samhälle som suddar ut gränserna för vad som är 

nej på låtsas och nej på riktigt. Det är samma pojkar som i förskolan får höra att det är okej att 

tafsa på flickor […]”  87

Faktum är att båda sidor har majoriteten debattartiklar som underbygger sina argument med att 

fokus bör läggas på gärningsmannen och mindre på offret. De som argumenterar för att en 

samtyckeslag bör införas menar att detta är ett sätt att sätta mer fokus på gärningsmannen medan de 

som argumenterar emot menar att en samtyckeslag lägger ännu mer fokus på just offret och inte 

gärningsmannen. Det som är tydligt är att det finns en vilja om högre transitivitet bland många av 

författarna. Däremot finns vissa undantag som exempelvis i debattartikeln ”Lag om samtycke skulle 

inte fälla fler” där författaren benämner händelsen som ”sexuellt umgänge”  vilket kan påverka 88

hur allmänheten ser på situationen eftersom det är ett begrepp som låter mer frivilligt laddat och inte 

som ett brott i lika stor utsträckning. 

6.4 Modalitet 
Som nämnt tidigare förekommer ofta hög modalitet i media generellt men i debattartiklar kan 

uttryck som ”jag tycker” förekomma eller att författarna öppnar för andra åsikter. I de debattartiklar 

som argumenterar emot en samtyckeslag förekommer i detta fall högre modalitet. Åsikterna som 

framkommer i debattartiklarna beskrivs i princip aldrig som något personligt tyckande utan mer 

som påståenden och fakta. Dessutom förstärks detta ofta av värdeladdad ord som att någon annan 

åsikt än den som framförs skulle vara ”fullständigt orimligt”  eller ”bisarr” . De använder inte 89 90

uttryck som att ”en samtyckeslag skulle nog inte vara bra” utan snarare som följer:  

 Nielsen, 2014.87

 Hillegren, 2011. 88

 Rosencrantz, 2011. 89

 Hillegren, 2011. 90
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”Ingen, allra minst våldtäktsoffer, gagnas av onödigt lagar.”  91

Även i debattartiklarna som är för en samtyckeslag finns generellt sett ganska hög modalitet men i 

relation till debattartiklarna mot en samtyckeslag är den lägre. Även om många av dessa artiklar 

också använder uttryck som ”Svensk våldtäktslag måste uppdateras”  förekommer också väldigt 92

mycket tyckande som framstår som just personligt tyckande. Skillnaden märks redan i titlarna som: 

”Vi kräver en samtyckeslag” , ”Jag kräver en samtyckeslag”  och ”Mer än välkommet med 93 94

samtyckeslag” . Detta gör alltså modaliteten något lägre i just debattartiklarna som argumenterar 95

för en samtyckeslag. En taktik som används för högre modalitet är när författarna använder fall, 

statistik och citat i sin artikel för att understödja sina argument och sedan uttrycker en åsikt som att 

den hör ihop med det tidigare.  96

6.5 Interdiskursivitet 

I diskursanalysen har det framkommit två huvudsakliga diskurser som kämpar för hegemoni i 

debatten om en samtyckeslag. Utifrån den teori som beskrivits tidigare och artiklarna kommer dessa 

benämnas som en patriarkal diskurs och en feministisk diskurs. Båda dessa nämns i artiklarna om 

än inte på exakt detta sätt. I flertalet av artiklarna beskrivs en våldtäktskultur som råder och 

patriarkala strukturer, vidare berörs ofta jämställdhet som ett mål som bör uppnås. Den patriarkala 

diskursen visar sig till exempelvis när författarna beskriver offren som ideala offer enligt Christie, 

eller utgår ifrån att lagarna och utgångspunkten som Eduards och MacKinnon beskriver som 

patriarkal är det naturliga inom sexuallagarna. Den feministiska diskursen visar sig bland annat i 

motviljan av att beskriva kvinnor som ideala offer för att de ska bli rättvist behandlade och i viljan 

att ifrågasätta lagar utformade från mäns syn på kvinnor och sexualitet.  

 Hillegren, 2011.91

 Diesen och Diesen, 2013.92

 Götell och Leijonhufvud och Rung, 2016. 93

 Kronér, 2014.94

 Rung, 2016.95

 Diesen och Diesen, 2013; Rung, 2016; Ekis Ekman, 2014; Johansson och Johansson, 2014; Massi Fritz, 96

2016; Rayman, 2014; Wegerstad, 2014; Dahlberg, 2014; Hillegren, 2011; Bodström, 2016.
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Texterna har betydelsepotentialer som motsäger varandra delvis då det finns element som 

konkurrerar med varandra. I majoriteten av texterna blandas en patriarkal diskurs med en 

feministisk diskurs och denna kamp om hegemoni är som en förhandlingsprocess för att skapa 

betydelsekonsensus.  Interdiskursiviteten sker exempelvis när författaren i ”Orimligt med formellt 97

godkännande före sex”  först beskriver hur bilden av kvinnan som hjälplös bör slopas och inte är 98

verklighetsförankrad vilket grundar sig i det uppsatsen benämner feministisk diskurs med koppling 

till Christies ideala offer. Vidare argumenterar hon för att samtycke inte kan krävas eftersom sex 

inte bör föregås av formella godkännanden vilket grundar sig i det uppsatsen benämner som 

patriarkal diskurs med koppling till MacKinnons teori om att synen på sex är patriarkal och 

sexistisk i sig eftersom den grundar sig i männens syn.  

Detta sätt att blanda de olika diskurserna gör interdiskursiviteten tydlig och det gör det tydligt att 

det finns en kamp mellan olika diskurser om vad som ska utgöra konsensus. Fairclough menar att 

detta ska vara något som leder till förändring då det kan omstrukturera de praktiker och strukturer 

som utgör den rådande diskursen. Den rådande diskursen är aldrig helt stabil utan utmanas konstant 

av andra och i ett fall där interdiskursiviteten är så hög som i dessa texter betyder det ofta att det i 

nuläget sker en förändring och en maktkamp mellan diskurser.  Utifrån dessa debattartiklar tycks 99

det alltså kunna utgöras en patriarkal diskurs som utmanas av en feministisk diskurs på olika nivåer, 

med olika teorier och på båda sidor av debatten vilket troligtvis innebär att det kommer ske någon 

slags förändring i synen på sexualbrott och sexuallagar.  

7. Slutsats 

Frågeställningen om hur synen på kvinnor och sexualbrottsoffer påverkar debatten om en 

samtyckeslag har denna uppsats ämnat svara på med hjälp av en diskursanalys.  

Vid textanalysen uppkommer en viss skillnad i debattartiklarna vad gäller modaliteten som var 

högre i debattartiklarna emot en samtyckeslag. Eftersom högre modalitet påverkar sociala relationer 

och kunskaps- och betydelsesystem på så sätt att det som skrivs upplevs som mer verklighets- och 

faktabaserat är detta ett intressant resultat. Mottagaren av texten får på så sätt en position av att få 

mindre eget tyckande eftersom det inte finns något utrymme att tycka om författaren uttrycker 

 Winther Jorgenssen och Phillips, 2000. s.79f97

 Rosencrantz, 2011. 98

 Winther Jorgenssen och Phillips, 2000. s.79f99
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åsikter som att det vore sanning. Debattartiklarna för en samtyckeslag får lägre auktoritet eftersom 

de lämnar mer utrymme åt andra åsikter medan de emot en samtyckeslag får högre auktoritet. 

Denna högre auktoritet hör eventuellt till den sida av debatten som speglar den rådande diskursen 

bättre eftersom de uttrycker saker som redan existerar och därför ses som givna sanningar, 

auktoriteten rättfärdigar deras åsikter. Sidan för en samtyckeslag har lägre auktoritet och speglar 

snarare ett ifrågasättande av den rådande diskursen då de tycker något som inte passar in i den och 

därför framför sina åsikter som en alternativ väg mot förändring. Synen på kvinnor och 

sexualbrottsoffer påverkar alltså modaliteten i debatten då de som argumenterar emot en 

samtyckeslag innehar mer auktoritet. 

Kritisk diskursanalys ställer i sig ett antal frågor att besvara som kan hjälpa besvarandet av 

frågeställningen. Frågan om diskursordningen reproducerar diskursordningen, skulle i detta fall vara 

om dessa debattartiklar har samma patriarkala syn på kvinnor och våldtäktsoffer som historiskt har 

funnit och som teorierna har beskrivit eller om de ämnar förändra denna syn. Det denna studie har 

visat är att det på båda sidor av debatten finns både en patriarkal syn som påverkar men att det 

också finns en vilja av att förändra en strukturell syn på både kvinnor och våldtäktsoffer. 

Interdiskursiviteten är alltså hög vilket tenderar att tyda på förändring. Det vill säga att den rådande 

diskursordningen utmanas genom att debattörerna använder andra typer av diskursordningar i sitt 

konkreta språkbruk och genom detta förändrar restriktionerna på vad som är den rådande diskursen. 

Om den diskursiva praktiken förstärker och döljer vissa ojämlika maktförhållanden i samhället eller 

ifrågasätter dem genom ett nytt sätt att framställa verkligheten och sociala relationer är en liknande 

fråga. I detta sammanhang handlar det om dessa debattartiklar förstärker och reproducerar 

patriarkala strukturer eller om de ifrågasätter dem. Denna studie visar, som nämnt ovan, att den gör 

både och. Även om många av debattartiklarna använder sig av en feministisk ståndpunkt med målet 

att kvinnors situation ska bli bättre finns underliggande patriarkaliska tankesätt som visar sig i en 

kritisk diskursanalys. Synen på kvinnor och sexualbrottsoffer påverkar alltså debatten på så sätt att 

trots att många författares mål ofta är att förändra just denna syn visar den sig på dolda ställen vilket 

tyder på att det i grunden finns ett tankesätt och en diskursordning som är svår att ändra på även om 

det är målet. Eftersom det viktiga för att uppnå förändring är att börja använda sitt konkreta 

språkbruk som ett sätt att förändra diskursordningen bör detta dock ses som något positivt för 

förändringen av en maktdominans.  
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8. Avslutande tankar 
Det huvudsakliga utmaningen med en kritisk diskursanalys anser jag är hur man möjligen ska kunna 

ställa sig utanför en rådande diskurs för att på så sätt objektivt kunna analysera den. Det finns dock 

ett flertal lösningar som kan hjälpa lösningen av detta problem. Eftersom analysen ska belysa 

ojämlika maktförhållanden finns det en utgångspunkt i att hitta vad detta kan vara med hjälp av 

social praktik. Den sociala praktiken i form av teorier att analysera med är essentiell då det är med 

hjälp av att jämföra med dessa teorier som studien kan komma fram till något. Undersökningen 

kräver inga egna teorier om vad dessa ojämlika förhållanden eller diskurser är utan de finns redan 

klargjorda i teorier som sedan studeras och följs för att kunna visa på dessa i den kommunikativa 

händelsen. Detta gör att det blir enklare att vara objektiv då jag aldrig utgår från mig personligen 

eller subjektivt.  

Ett annat problem jag upptäckte var att jag inte anser att jag hade nog många artiklar för att kunna 

göra en så bred analys som jag ville. I en mindre studie som denna krävs det givetvis att man 

begränsar sig och inte har ett stort antal men jag skulle gärna göra en ytterligare studie där jag även 

undersöker hur den mediala diskursen visar sig i andra forum. I just debattartiklar, specifikt i stora 

tidningar, kan det vara en viss grupp av människor som får komma till tals och därför kan ge en 

ensidig bild av en debatt. Jag tror att skillnaden i åsikter hade varit större om jag även hade använt 

mig av andra sociala medier som till exempel bloggar, där alla får komma till tals.  
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