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Abstract 
 

The view on rape – From the viewpoint of the governmentally initiated commission regarding 

sexual offences 1976, SOU 1976:9 

 

This study is based on a proposition about the legislation regarding sexual offences prepared 

by a commission initiated by the Swedish government in 1972 which was presented in 1976. 

The purpose of this study has been to ascertain the commissions views on rape based on their 

representation of the problem, their presuppositions and assumptions regarding it and future 

consequences in behavior for victims and offenders of the crime. The key results of this study 

is that the commission regarded the “problem” of the then current legislation to be non-

consistently with the time being. In their opinion the legislation needed to be loosened from 

its moral strings and be adjusted to the “new” sexually liberal era. The study has furthermore 

shown that the commission had a clear picture of rape as consistent of different victims and 

different perpetrators regarding the prevailing situation. Depending on factors such as gender, 

social class and generation the commission pointed out certain women likely be sexually 

assaulted and certain men likely to be rapists. Consequences of this being that certain women 

were regarded as jointly responsible in case of being subject to rape. These women were led 

to the perception that they, in the future, had to avoid a certain behavior if they did not want to 

risk being raped. Rather than the victims of rape perpetrators benefited by the suggested new 

legislation since their crimes were looked upon more mildly than before and they were not 

themselves fully responsible for the offence. 

 

 

Key words: Rape, governmental commission, legislation regarding sexual offences, crime 

victims, perpetrators of sexual assault 
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     Inledning 
 

I februari 1972 tillsätter regeringen en statlig utredningsgrupp för att se över lagen om 

sedlighetsbrott, det vill säga olika brott med anknytning till det sexuella. Drygt fyra år senare 

är den färdig och från våren 1976 och några månader framöver rasar en debatt kring denna 

utredning av sexualbrotten i allmänhet och kring våldtäktsbrottet i synnerhet. Olika 

kvinnogrupperingar och enskilda kvinnor i hela landet går samman i en stark protest mot det 

förslag som utredningen lagt fram gällande våldtäkt och de kräver att förslaget ska ratas och 

utredningen göras om.
1 

 

Har ni läst sexualbrottsutredningen om inte ska ni veta att enligt den är alla kvinnor små våp som 

inte vet ett enda dugg om sin sexualitet. […] Så tjejer om ni blir utsatta för våldtäkt efter att bara 

ha pratat med en kille så är det för att ni så våldsamma känslor väckt eller för att ni egentligen 

ville. Vilken bild som utredarna vill ge oss att män har lustar som dom [sic!] inte kan betvinga om 

det är så får vi börja springa eller också får vi lära oss att slåss.
2
 

 

Så sjöng musikgruppen Röda Bönor, enade kring kvinnosaksfrågor och tillhörande den 

politiska vänstern på 1970-talet, om 1976 års Sexualbrottsutredning.
3
 Den är ett bra exempel 

på hur engagerade i kvinnorörelsen reagerade på utredningens förslag och motiveringar till 

detsamma. Kvinnorörelsen i västvärlden sågs vid denna tid vara inne i en ”andra våg” och 

nytt med denna var inriktning också på frågor rörande sexualitet. I Sverige fanns ett flertal 

kvinnogrupperingar som var engagerade i rörelsen.
4
 I och med att Sexualbrottsutredningen 

lade fram sitt betänkande under våren 1976 kom den att direkt hamna i hetluften i en debatt 

kring våldtäkt på grund av att de feministiska grupperna reagerade på den syn som 

utredningen tycktes stå för, vilken inte alls överensstämde med deras egen. Grupp 8, en 

kvinnogrupp som bildats 1970 i Stockholm, gick i bräschen för att göra uppror mot 

Sexualbrottsutredningen och dess förslag. Deras engagemang i att driva protesten ledde till en 

kampanj som samlade ytterligare 12 kvinnoorganisationer, både politiska och icke-politiska, i 

en gemensam sak – att utredningens förslag officiellt skulle förkastas samt att en ny utredning 

skulle få arbeta fram ett nytt förslag, en utredning där kvinnor minst skulle utgöra halvparten 

                                                 
1
 Statens offentliga utredningar, SOU 1976:9. Sexuella övergrepp – Förslag till ny lydelse av brottsbalkens 

bestämmelser om sedlighetsbrott, Sexualbrottsutredningen, 1976, s. 3. ; Thomsson, Ulrika, ”Rätten till våra 

kroppar” Kvinnorörelsen och våldtäktsdebatten, Ingår i: Kvinnovetenskaplig Tidskrift, 2000 (21:4), s. 51ff.  
2
 Szemenkár, Gunilla, ”Sången om sexualmyterna”, [http://www.rodabonor.se/musiken/texter/?id=34], 2013-03-

08. 
3
 Röda Bönor, ”Musiken”, [http://www.rodabonor.se/musiken/], 2013-03-08. 

4
Bergenheim, Åsa, Brottet, offret och förövaren – Vetenskapens och det svenska rättsväsendets syn på sexuella 

övergrepp mot kvinnor och barn 1850-2000, Carlssons Bokförlag, 2005, s. 262f. 

http://www.rodabonor.se/musiken/texter/?id=34
http://www.rodabonor.se/musiken/
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av utredarna. Kvinnoorganisationerna ställde upp på en gemensam definition av våldtäkt som 

utgick från kvinnors perspektiv, nämligen att ett samlag som skedde mot en kvinnas vilja var 

våldtäkt. Denna definition, som även användes av feminister på det internationella planet, 

innebar att man inte skulle ta hänsyn till några som helst förmildrande omständigheter så som 

man hävdade att utredningen gjort.
5
 Efter några månader av kampanjande framförde 

kvinnoorganisationerna sin gemensamma kritik till justitiedepartementet som också mottagit 

andra protester mot utredningens formuleringar i form av ”namnlistor, flygbladstalonger och 

protestlistor […] liksom en mängd remissvar från olika kvinnoorganisationer och 

privatpersoner”.
6
 Till följd av det omfattande upproret mot 1976 års Sexualbrottsutrednings 

lagförslag stannade detta också just vid ett förslag; utredningen gjordes om med en ny 

utredningsgrupp där fler kvinnor fanns med vid rodret.
7
 Media rapporterade flitigt om den 

debatt som utredningen kom att spela en huvudroll i och protesten som 

kvinnoorganisationerna stod för omtalas som ett ”historiskt ögonblick i kvinnorörelsens 

historia”.
8
 Den nya utredningen, med namnet 1977 års Sexualbrottskommitté, tillsattes i 

februari 1977 av den nya regering som kommit till makten 1976.
9
 

 

Denna uppsats berör Sexualbrottsutredningens förslag, i synnerhet delarna gällande våldtäkt. 

Att utredningen och kvinnorna som gjorde uppror inte delade samma uppfattning av brottet 

våldtäkt gjordes tydligt i debatten varför det är intressant att göra en studie med fokus på 

Sexualbrottsutredningen, trots att dess förslag inte slutade i en faktisk lagförändring.
10

 Att 

bland annat den då aktiva kvinnorörelsen stoppade verkställandet av utredningens förslag 

betydde dock inte att diskussionen om gränserna för vad som är en våldtäkt försvann. Detta är 

en debatt som idag, över 30 år senare, fortfarande pågår i Sverige som trots flitigt utredande 

fortfarande diskuterar våldtäkt i relation till ”förmildrande omständigheter” och kvinnors 

skuld.
11

  

                                                 
5
Boëthius, Maria-Pia, Skylla sig själv – en bok om våldtäkt, Andra, omarbetade upplagan, Liber Förlag, 1981, s. 

67f. ; SOU 1976:9, s. 11., Thomsson, 2000, s. 51ff. 

6
 Thomsson, 2000, s. 55. 

7
 Thomsson, 2000, s. 55, s. 57. ; Statens offentliga utredningar, SOU 1982:61. Våldtäkt och andra sexuella 

övergrepp, 1977 års Sexualbrottskommitté, s. 3f.   
8
 Thomsson, 2000, s. 55. 

9
 SOU 1982:61, s. 3.   

10
 Att förslaget stoppades har också att göra med att det i och med riksdagsvalet 1976 inträdde ett regeringsskifte. 

Tidigare justitieminister Lennart Geijer (S) fick därav lämna sin post och det nya förslaget angavs direktiv av 

justitiedepartementets nye chef, statsrådet Sven Romanus (partipolitiskt obunden). (SOU 1982:61, s. 29.) Dessa 

faktorer inverkar på beslutet att stoppa lagförslaget och formulera ett nytt sådant, utifrån nya direktiv.   
11

 Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt, i TV4:s Nyhetsmorgon 2013-02-26 kl. 08.40. Finns 

även på TV4 Play: [http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=2286023] Hämtad 2013-02-26. ; 

http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=2286023
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     Syfte  
 

Syftet med denna uppsats är att fånga den syn på våldtäkt som fanns hos den statliga 

utredningskommitté som mellan åren 1972-1976 hade i uppdrag att arbeta fram ett nytt 

lagförslag gällande sexualbrotten i Brottsbalken. Det handlar om att uppmärksamma 

utredningens problemrepresentation, att synliggöra de föreställningar och självklara 

antaganden om framförallt kön men också om klass och generation som utredningen 

grundades i samt hur det nya förslaget skulle komma att påverka olika kvinnor och mäns 

sexuella beteende i framtiden. 

 

Vad är problemet? Uppsatsens teoretiska och metodiska 
ansats 
 

En analysmodell skapad av statsvetaren och historikern Carol Lee Bacchi fungerar både som 

metodisk ansats och teoretisk inramning för denna kvalitativa undersökning. Analysmodellen 

grundas i Michel Foucaults begrepp governmentality som innebär att sociala ”problem” 

struktureras så att lösningarna som föreslås framstår som generösa och fria men har som 

egentligt mål att ändra de som utpekats och deras beteenden som problematiska.
12

 

 

Bacchis analysmodell kallas ”Vad är problemet?”
13

, vilket är kort för ”Vad är problemet 

representerat att vara?”. Det grundläggande i denna ansats är att människors åsikter om vilka 

åtgärder som bäst löser ett visst problem beror på vilken uppfattning de har om problemet i 

sig. Metoden är i första hand utformad för att möjliggöra en analys av politiska förslag och 

utredningar då Bacchi menar att dessa alltid innehåller en tolkning av vad det aktuella 

problemet består i. På den tolkningen baseras sedan idéerna om vilken lösning som är bäst 

lämpad för problemet. Denna tolkning är således förslagets eller utredningens representation 

av problemet vilket innebär att även sammanhanget i vilket arbetet gjorts har betydelse för 

den representation som framställs. Omständigheter som var och när den uppkommit samt 

                                                                                                                                                         
Wennstam, Katarina, Flickan och skulden – En bok om samhällets syn på våldtäkt, Tolfte tryckningen, Bonnier 

Pocket, 2011, s. 137ff.     

12
Bersbo, Zara, ”Rätt för kvinnan att blifva människa – fullt och helt.” Svenska kvinnors ekonomiska 

medborgarskap 1921-1971, Linnaeus University Press, 2011, s. 21f.  
13

 Fritt översatt från ”What’s the problem?” ur: Bacchi, Carol Lee, Women, policy and politics. The construction 

of policy problems, SAGE Publications, 2006, s. 1. 
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inom vilken grupp den gjort det är avgörande för hur ”problemet” behandlats och alla dessa 

faktorer måste därför också tas i bejakande i analysen.
14

  

 

Eftersom att ett förslag eller en utredning innehåller just en problemrepresentation finns det 

rimligen också andra uppfattningar om detta problem och dess lösningar; det finns alltså 

konkurrerande problemrepresentationer. Hur ett problem framställs för allmänheten beror på 

vem eller vilka som haft makten att föra fram just sin tolkning, denna representation har 

således fått tolkningsföreträde och det är detta som konkurrensen över 

problemrepresentationer gäller – tolkningsföreträde. Med ett tolkningsföreträde kommer 

också en möjlighet att göra sin problemrepresentation till en allmängiltig definition av 

problemet och att styra människors beteende i önskad riktning.
15

   

 

Föreställningar och självklara antaganden  
 

Bacchi talar om att tolkningar vilar på values, presuppositions och assumptions.
16

 I denna 

metodiska analys översätts de till värderingar, föreställningar och antaganden. Värderingar 

menas finnas i det politiska problemformulerandet men Bacchi föredrar att använda 

föreställningar och antaganden och menar därmed att det är dessa som ligger i fokus att 

synliggöra när en tolkning ska analyseras. Mot denna bakgrund kommer denna uppsats främst 

att synliggöra föreställningar och självklara antaganden för att försöka klarlägga vad den 

aktuella utredningen tar för givet och ser som självklart i sin problemrepresentation.
17

 Andra 

forskare som använt Bacchi’s metod har till exempel använt orden ”värderingar och självklara 

antaganden”
18

 i tolkningen av Bacchi vilket delvis har influerat också min användning 

gällande assumptions som jag i linje med Zara Bersbo använder som självklara antaganden.
19

  

Bacchi menar att problemrepresentationer baseras på olika bedömningar och val, vilka i sin 

tur vilar på dessa olika föreställningar och självklara antaganden om till exempel kön hos de 

som gör dem. Utöver kön är denna uppsats dessutom koncentrerad kring föreställningar och 

självklara antaganden om klass och generation. ”Problemet” beskrivs och diskuteras i 

förslaget eller utredningen utifrån de föreställningar och antaganden som finns varför det är 

viktigt att genom identifikation och utvärdering av representationen lyfta dessa och 

                                                 
14

 Bacchi, 2006, s. 1ff. 
15

 Bacchi, 2006 s. 1ff. 
16

 Bacchi, 2006, s. 9. 
17

 Bacchi, 2006, s. 9. 
18

 Bersbo, 2011, s. 20. 
19

 Bersbo, 2011, s. 21. 
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uppmärksamma hur tankegångarna grundats – därav frågan ”Vad är problemet representerat 

att vara?”. Härav är den teoretiska inramningen således att på förhand givna föreställningar 

och antaganden om kön, klass och generation är styrande i representationen av ett problem.   

 

I denna undersökning analyseras en statlig offentlig utredning från 1976 (SOU 1976:9) kring 

sexualbrott, med fokus på betänkandet kring brottet våldtäkt. Denna utrednings föreställningar 

och självklara antaganden i fråga om kön, klass och generation ligger till grund för den syn på 

brottet våldtäkt samt även på våldtäktsoffer och våldtäktsförövare som framträder genom 

förslaget. Dessa föreställningar och självklara antaganden, som inte är klart uttryckta i 

utredningen utan finns underliggande i beskrivningar och diskussioner, kan sedan få en stor 

inverkan på samhällets syn på våldtäkt och hantering av våldtäktsbrott om den föreslagna 

lagen skulle stadfästas. I linje med den här använda innebörden av Foucaults begrepp 

governmentality är intentionen att styra människors beteenden genom att använda lösningar 

som beskrivs som liberala och framåtstävande, genom att förespråka ett särskilt beteende som 

det ”rätta”. På grund av denna möjliga påverkan på samhället är det också viktigt att 

synliggöra just vad som ligger bakom förslagen.
 20

 

 

Metoden utförs på följande vis: en rad noggrant utformade frågor ställs till materialet i syfte 

att utröna den tolkning av ”problemet” som gjorts. De av Bacchi föreslagna frågorna är här 

anpassade efter ändamålet för just denna undersökning, att undersöka synen på våldtäkt samt 

synen på och inställningen till dess offer och förövare. I ett första steg ska analysen leda till 

ett svar på frågan vad problemet med våldtäkt är representerat att vara i denna utredning. 

Detta handlar om att klargöra vad utredningen vill förändra från tidigare lagstiftning och 

varför man vill göra det. Därefter är det dags att analysera vilka föreställningar som finns 

samt vad som ses som självklart och hur detta baseras på de olika antaganden om kön, klass 

och generation som utredningen besitter. Detta synliggörs genom att utforska utredningens 

diskussioner och motiveringar till lagändringen. Det sista steget i metoden är att utreda vad 

lösningsförslagen skulle komma att innebära för både offer och förövare i våldtäktsfall i 

framtiden, om förslaget förverkligats. Genom lagstiftningen skulle både offer och förövare 

styras och påverkas i sitt fortsatta beteende varpå de föreställningar och självklara antaganden 

som ligger till grund för den aktuella tolkningen får ett stort inflytande på framtida 

definitioner och synsätt på våldtäkt.
21

               

                                                 
20

 Bersbo, 2011, s. 21f. ; Bacchi, 2006, s. 1ff. 
21

 Bacchi, 2006, s. 1ff. 
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Det är således genom språket i utredningen jag ämnar undersöka hur våldtäkt 

problematiserades. Genom att blottlägga de föreställningar och självklara antaganden om kön, 

klass och generation som förslaget grundades i görs en analys av diskursen om våldtäkt. Att 

använda den av Bacchi föreslagna ansatsen genom att ställa ett antal frågor till materialet 

öppnar även möjligheten att upptäcka vad materialet inte anser vara problematiskt i frågan, en 

reflektion kan således göras över vad den specifika problemrepresentationen utelämnar 

genom sin inramning. Inramningen kan exempelvis utelämna vissa frågor som en annan 

problemrepresentation skulle funnit viktiga med konsekvensen att dessa frågor inte diskuteras 

alls.
22

 

 

     Källor 

Källmaterialet som ligger till grund för denna uppsats undersökningsområde är uteslutande en 

av statens offentliga utredningar (SOU), närmare bestämt SOU 1976:9 som har titeln Sexuella 

övergrepp – Förslag till ny lydelse av brottsbalkens bestämmelser om sedlighetsbrott. 

 

Statliga utredningar 
 

En statlig offentlig utredning är en utredning inom ett särskilt område som tillsätts efter ett 

beslut i regeringen och utförs av en tillkallad kommitté alternativt en enskild person, då kallad 

särskild utredare. En utredning syftar till att ett politiskt förslag på åtgärder ska läggas fram 

inom det önskade området och kommittén har således som ansvar att ta fram ett genomarbetat 

förslag som överlämnas till regeringen. Hos regeringen ligger sedan beslutet i vilken mån 

förslaget ska användas. En minister i regeringen utdelar, efter regeringens bemyndigande, 

utredningsuppdraget och har det formella ansvaret för grupptillsättningen medan kommittén 

sedan har ansvaret för det förslag uppdraget mynnar ut i. Varje år tillsätts ett stort antal 

statliga utredningar för olika syften som beredningar för den svenska regeringens 

förändringsarbete. Utredningarna är vanligtvis kopplade till ett regeringsdepartement. En 

kommitté kan också vara parlamentarisk vilket innebär att företrädare från de olika politiska 

partierna i riksdagen finns delaktiga i utredningen.
23

  

                                                 
22

 Bacchi, 2006, s. 1ff. 
23

 Statens offentliga utredningar, ”Frågor och svar om kommittéer och kommittéarbetet”, 

[http://www.sou.gov.se/fragakom.htm], 2013-02-20.  

http://www.sou.gov.se/fragakom.htm
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Att utföra en utredning angående sexuella övergrepp låg vid den aktuella tidpunkten på 

justitiedepartementets bord och det var således chefen för detta departement, Lennart Geijer, 

som i november 1971 tillsatte utredningen. Vid denna tid styrdes Sverige av en 

socialdemokratisk regering med Olof Palme som statsminister.
24

 Uppdraget gick ut på att 

granska innehållet i Brottsbalkens sjätte lagkapitel om sedlighetsbrott. Geijer utnämnde Björn 

Kjellin som sakkunnig till utredningen. Kjellin, som vid denna tid var hovrättspresident, fick 

uppdraget i januari 1972 och en dryg månad senare var de första experterna utvalda till 

kommittén. Totalt tillsattes sju experter och en sekreterare till gruppen som alltså kom att 

bestå av nio personer sammanlagt, av dessa var åtta män och endast en var kvinna. Denna 

kommitté var icke-parlamentarisk och utgjordes därför inte av professionella politiker utan 

istället av sakkunnig i egenskap av jurist och övriga tillkallade ansågs besitta 

expertkompetens på sexualbrottsområdet. Utredningen utgick från ett direktiv anslaget av 

justitieminister Geijer. I december 1975 var arbetet med förslaget färdigt och betänkandet 

utgavs i början av 1976.
25

  

 

SOU 1976:9 Sexuella övergrepp – Förslag till ny lydelse av brottsbalkens 
bestämmelser om sedlighetsbrott 
 

Utredningen SOU 1976:9 syftade alltså till att utreda Brottsbalkens sjätte kapitel om 

sedlighetsbrott och hela kapitlet innefattades i granskningen vari alla då lagstadgade 

sexualbrott ingick. I den lydelse av lagen som vid denna tid gällde fanns 11 paragrafer vilka 

inkluderade följande brott: våldtäkt, våldförande, frihetskränkande otukt, otukt med barn, 

otukt med ungdom, otukt med avkomling, otukt med syskon, otuktigt beteende, koppleri samt 

förförelse av ungdom. Vissa av brotten var också straffbara då försök till dem kunde bevisas. I 

denna uppsats kommer fokus ligga på brotten som i dåvarande bestämmelse rubricerades 

våldtäkt och våldförande, vilka återfanns inom § 1, kapitel 6 i Brottsbalken och hade varit 

gällande sedan Brottsbalkens införande.
26

  

 

I denna utredning, SOU 1976:9, återfinns till exempel justitieministerns direktiv, en historisk 

bakgrund, information om hur lagstiftningen på området ser ut utomlands samt vilka 

                                                 
24

 Regeringskansliet, ”Sveriges regeringar under 1900-talet”, 

[http://www.regeringen.se/sb/d/4393/a/30170#Sveriges regering 1969], 2013-02-27. 
25

 SOU 1976:9, s. 3, s. 25. ; Boëthius, 1981, s. 19. 
26

 SOU 1976:9, s. 11ff.  
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anledningar man finner är av vikt för att utredningens arbete ska vara berättigat. Efter detta 

följer en genomgång av alla ovanstående nämnda brott i tur och ordning med diskussioner 

kring brotten och motiveringar till föreslagna ändringar. Sist i utredningen finns dessutom fem 

bilagor som några av kommitténs medlemmar författat. Bilagorna rör bland annat statistik 

kring de olika brottstyperna samt utvärderingar av och diskussioner kring verkliga fall och 

händelser. Dessa har sedan bistått förslagsgrundandet.
27

  

 

Utredningen antog namnet Sexualbrottsutredningen och från starten fram till och med 1974 

togs följande personer in som experter i utredningen (omnämns i den ordning de tillsattes till 

gruppen): Yngve Holmstedt, t.f. professor i psykiatri, Knut Sveri, professor i kriminologi, 

Per-Edwin Wallén, professor i rättshistoria och straffrätt, Birgitta Gustavii, kurator, Bertil 

Hansson, bitr. överläkare, Gösta Rodhe, f.d. skolöverläkare och Carl-Henry Alström, 

professor emeritus i psykiatri. Envar av de tillförordnade experter deltog i alla frågor som 

berördes under utredningens arbete enligt (betänkandets) egen utsago. Lars-Göran Engström, 

hovrättsfiskal, tjänstgjorde under arbetet som utredningens sekreterare.
28

  

 

Begreppsanvändning och avgränsningar  
 

Genom sexualbrottsutredningens nya lagförslag tas könsbenämningarna bort för offer och 

förövare i våldtäktsfall och detta öppnar alltså för att våldtäkt också kan begås av en kvinna 

mot en man, samt att både offer och förövare kan vara av samma kön.
29

 Trots denna tänkta 

könsneutralitet i kommande lagstiftning kommer denna undersökning använda begreppet 

offer synonymt med kvinna och således begreppet förövare synonymt med man. Offret 

kommer alltså alltid förklaras vara av kvinnligt kön medan förövaren kommer förklaras vara 

av manligt kön. Detta är på grund av att de allra flesta våldtäktsfallen har just ett kvinnligt 

offer och en manlig gärningsman samt att detta mönster framträder i utredningens 

beskrivningar kring de brott de sett närmare på.  

 

Utredningen handlar om alla brott som ingår i kategorin sexualbrott/sedlighetsbrott, denna 

undersökning kommer dock begränsas till det som utreds kring paragraf 1 och 2 i kapitlet 

eftersom dessa handlar om våldtäkt och liknande handlingar. Således har kapitlen om sexuellt 

umgänge med barn och personer i beroende ställning, incest, homosexuella handlingar, 

                                                 
27

 SOU 1976:9.       
28

 SOU 1976:9, s. 3. 
29

 SOU 1976:9, s. 11. 
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sedlighetssårande handlingar och koppleri hamnat utanför uppsatsens inramning, om det inte 

är motiverat att i vissa lägen ha med allmänna resonemang och betänkanden som inbegriper 

dessa.   

 

     Tidigare forskning 
 

1976 skrev Maria-Pia Boëthius Skylla sig själv – En bok om våldtäkt för att göra sin röst hörd 

med anledning av den våldtäktsdebatt som då pågick. Boëthius var en av de kvinnor som var 

enade i protester mot det lagförslag som Sexualbrottskommittén lagt fram och boken blev en 

del av denna kamp. I början av samma år hade Boëthius skrivit en artikelserie om våldtäkt i 

Expressen, som hon då arbetade för. Det skall här påpekas att Boëthius alltså är journalist och 

inte forskare på vetenskaplig grund. I boken talar Boëthius om utredningen och påtalar de 

brister hon anser den har, varav en är att den består av en övervägande majoritet män som 

dessutom tillhör ”socialgrupp ett”.
30

 Boëthius menar att män i allmänhet styrs av egna 

fördomar och påhittade myter vilket är anledning nog att kvinnor borde utgöra hälften av alla 

medlemmar i statliga utredningar, i synnerhet när det gäller ett brott som i huvudsak begås 

emot kvinnor.
31

  

 

Vidare menar hon att utredningen försummat våldtäktsfrågan och genom att de sett på brottet 

från ett manligt perspektiv har slutresultat blivit grundat på ”en massa antaganden och 

myter”
32

. Boëthius vill med sin bok diskutera våldtäkt ur ett kvinnligt perspektiv.
33

 Till 

skillnad från Sexualbrottsutredningens föreslagna, förminskade definition av våldtäkt anger 

Boëthius den breda, kortfattade definition som hon tycker bör vara gällande (efter en av Susan 

Brownmiller definierad förklaring
34

): ”Om en kvinna väljer att inte ha samlag med en man 

och han fullföljer samlaget mot hennes vilja – då är det våldtäkt”.
35

  

 

Två personer som skrivit om kvinnorörelsen och denna våldtäktsdebatt är dels författaren 

Ulrika Thomsson med artikeln ”’Rätten till våra kroppar’: Kvinnorörelsen och 

våldtäktsdebatten” och dels etnologen Gabriella Nilsson med avhandlingen Könsmakt eller 

                                                 
30

 Boëthius, 1981, s. 15. 
31

 Boëthius, 1981, s. 5, s. 12f., s. 18. 
32

 Boëthius, 1981, s. 26. 
33

 Boëthius, 1981, s. 26. 
34 Boëthius, 1981, s. 68. 
35

 Boëthius, 1981, s. 34.  
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häxjakt? Antagonistiska föreställningar om mäns våld mot kvinnor. Den senare har inte enbart 

behandlat våldtäktsfrågan under 1970-talets andra hälft utifrån kvinnorörelsen utan har 

dessutom diskuterat den i relation till både Sexualbrottsutredningen och Maria-Pia Boëthius i 

ett avsnitt av sin bok. 

 

I ”Rätten till våra kroppar” skriver Thomsson hur tretton svenska kvinnoorganisationer enades 

i den protest mot Sexualbrottsutredningen som Grupp 8 tog första steget till. Hon skriver hur 

kvinnorna gick samman med ett gemensamt mål i sikte – att framföra kritik mot utredningen, 

särskilt vad gällde våldtäktsfrågan, och få utredningen nedlagd och ersatt med en ny. 

Thomsson beskriver, med stöd av material från ett flertal av kvinnogrupperna, hur de gick till 

väga i sitt samarbete och sina strävanden och också hur humor, som var något kvinnor 

normalt inte sysslade med, blev ett medel för att nå målet. Grupp 8 och Svenska Kvinnors 

Vänsterförbund (SKV) gjorde tillsammans en pjäs och en sång som ett led i 

”opinionsbildningen”.
36

 När sedan kvinnorörelsen fick stöd för sina åsikter från Vänsterpartiet 

i riksdagen fick de också se sitt krav på ett stopp för utredningsförslaget uppfyllas. I 

svallvågorna av den enade kampen växte också Sveriges första kvinnojour fram under 

årtiondets sista år och kvinnorna som varit med i kampen lärde sig att deras röster kunde 

påverka när de gick samman och tog ställning i frågor som berörde dem.
37

  

 

Gabriella Nilssons avhandling om mäns våld mot kvinnor är uppdelad i tre delar, där den 

första som kretsar kring våldtäkt mellan åren 1975-1977 är av intresse för denna 

undersökning. De andra två delarna är incest, 1982-1996, och kvinnomisshandel, 1988-2000. 

Här tar Nilsson upp våldtäktsdebatten begränsat till 1975-1977 i tur och ordning i relation till 

Boëthius, Sexualbrottsutredningen samt kvinnorörelsen. Boëthius beskrivs ha lett in debatten 

på den könspolitiska problematiken som hon ansåg var grundläggande i våldtäktsbrottet och 

detta var första gången det hände i Sverige. Genom sin artikelserie kring våldtäkt i Expressen 

med start i januari 1976 och sin debattbok Skylla sig själv (1976) förde hon in den svenska 

debatten på det amerikanska spåret, nämligen en där våldtäkt diskuterades på en nivå där 

brottet stod för kvinnoförtryck och mansdominans.
38

 Gällande Sexualbrottsutredningen 

diskuterar Nilsson denna inte främst utifrån dess innehåll utan genom undersökningar över 

”hur kommittéväsendet, expertpositionen och vetenskapen samverkade i skapandet av 

                                                 
36

 Thomsson, 2000, s. 54. 
37

 Thomsson, 2000, s. 51ff. 
38

 Nilsson, Gabriella, Könsmakt eller häxjakt? Antagonistiska föreställningar om mäns våld mot kvinnor, Media 

Tryck, 2009, s. 41ff.  
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mening”.
39

 Nilsson ser också närmare på den motsättning som uppstod när betänkandet kom 

ut och började kritiseras och diskuteras.
40

 I likhet med Thomsson är syftet med den sista 

tredjedelen av våldtäktskapitlet att studera kvinnorörelsens organisation och samarbete 

gällande sin kritik av Sexualbrottsutredningen, som också den låg på det könspolitiska 

planet.
41

   

 

Naa Lamiley Gångare Brotherford skrev 2010 det straffrättsliga examensarbetet ”Offrets 

(o)vilja – En kritisk diskursanalys om konstruktionen av kön, kropp och sexualitet i den 

rättsliga hanteringen av våldtäkt och sexuellt tvång”. Arbetet syftar till att ur ett 

genusperspektiv utreda hur kön konstrueras och vilka föreställningar som finns rörande 

begreppet i rättsfall gällande våldtäkt och sexuellt tvång. Domarna som används i 

undersökningen är inte koncentrerade till en exakt tidsperiod utan fall från 1980-talet och 

framåt finns med.   

 

Uppsatsen diskuterar problemet med våldtäkt och kommer fram till att domstolar bedömer 

offers oskyldighet i varierande grad beroende på just föreställningar om kön. Offerstatusen 

som utdelas är sammankopplad med synen på kvinnan som ”ärbar” eller ”brukbar”. De 

”ärbara” kvinnorna är enligt Gångare Brotherford i högre grad också oskyldiga offer, de 

”brukbara” bedöms som medansvariga. Förövarens skuld varierar i förhållande till vilken 

skuld kvinnan bedöms ha i fallet. Utifrån detta anses två kategorier kvinnliga offer finnas – 

det idealiska offret samt det medskyldiga offret. I materialet har också manliga offer 

förekommit, de föreställningar som anses ligga till grund för synen på dessa leder till att 

Gångare Brotherford kan kategorisera ett manligt våldtäktsoffer som ett (o)möjligt 

brottsoffer.
42

 

 

Katarina Wennstam, som i likhet med Boëthius inte heller bedriver vetenskaplig forskning, är 

idag främst författare som skriver om mäns våld mot kvinnor men har tidigare arbetat som 

                                                 
39

 Nilsson, 2009, s. 57. 
40

 Nilsson, 2009, s. 55ff .  
41

 Nilsson, 2009, s. 70ff.  
42

 Gångare Brotherford, Naa Lamiley, ”Offrets (o)vilja – En kritisk diskursanalys om konstruktionen av kön, 

kropp och sexualitet i den rättsliga hanteringen av våldtäkt och sexuellt tvång”, Stockholms Universitet, 2010. 

Ingår i: Brottsoffer i fokus – De vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling, 

Brottsoffermyndigheten,  2012. Hämtad på: 

[http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/B%C3%B6cker/Brottsoffer%20i%20fokus%202012.pdf], 2013-02-
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kriminalreporter på SVT. Genom det arbetet fick hon bevaka många rättegångar vilket ledde 

till att hon skrev en bok om en av de brottskategorier som kom att beröra henne mest, 

våldtäkt. 2002 kom hennes första bok i ämnet ut (med en tolfte tryckning 2011), Flickan och 

skulden – En bok om samhällets syn på våldtäkt, vilken hade fokus på offret i våldtäktsmål. 

Fallen av våldtäkt som i Flickan och skulden beskrivs och diskuteras skedde under slutet av 

1990-talet och början av 2000-talet. Wennstam skriver, baserat på undersökningar av faktiska 

rättsfall, att idag (på 2000-talet) ifrågasätts flickor/kvinnor som anmäler våldtäkt för sin 

trovärdighet genom att de får frågor som rör deras beteende före övergreppet trots att detta 

enligt lag inte ska ha betydelse i fallet. Det konstateras att offer för våldtäkt gång på gång i 

polisförhör och rättegångar tvingas uppleva att deras klädsel, nivå av alkoholpåverkan och 

tidigare sexuella förbindelser spelar in i fråga om det brott som ägt rum. Alla dessa 

omständigheter är exempel på faktorer som vägs in i anmälarens trovärdighet och synen på 

henne som ett, i Wennstams ordalag, perfekt offer eller inte.
43

  

 

Med syftning på debatten som blossade upp i och med Sexualbrottsutredningens lagförslag 

1976 och angående ett nytt lagförslag för sexualbrott 2001 skriver Wennstam: ”Trots livliga 

diskussioner redan för trettio år sedan så har det inte räckt. Därför är det naivt att tro att allt 

kommer vara frid och fröjd bara de här lagändringarna går igenom – det stora arbetet handlar 

fortfarande om attityder och fördomar”.
44

 Relevansen av denna bok författad av Wennstam 

för denna uppsats undersökning är kopplingen från då till nu. 1976 uttryckte 

Sexualbrottsutredningen att de ville bli av med det moraliserande som rörde dessa brott och 

att det var möjligt i och med en nyvunnen öppen syn på sexuallivet, samtidigt skriver 

Wennstam att kvinnor fortfarande idag antingen ses som ”den ärbara madonnan”
45

 eller ”den 

syndfulla horan”
46

 och när det gäller våldtäktsfall blir hennes trovärdighet dömd därefter.
47
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 Wennstam, 2011, s, 80, s. 190f. 
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 Wennstam, 2011, s. 45. 
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47
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     Frågeställning 
 

Uppsatsens frågeställning följer metodens struktur och lyder som följer: 

 

1. Vilka var de uttalade ”problemen” med våldtäkt som utredningen önskade ändra 

genom ny lagstiftning? 

2. Vilka dominerande problemrepresentationer, d.v.s. föreställningar och självklara 

antaganden om kön, klass och generation, kom de rekommenderade lösningarna 

(förslag på ny lagstiftning) att grundas i? Vilka problemrepresentationer exkluderades 

från inflytande?   

3. Hur tänktes offer och förövare med hänvisning till dessa värderingar och självklara 

antaganden att genom de rekommenderade lösningarna styras, påverkas, ledas att 

förstå och återkoppla till lagstiftningen, d.v.s. hur förväntades de bete sig (i 

framtiden)? 

 

     Undersökning och analys 

 

I detta kapitel vävs undersökningens resultat och analys samman i en samlad diskussion. 

Dispositionen av nedanstående analys är strukturerad efter Carol Lee Bacchis metodiska 

ansats och följer, i tur och ordning, uppställningen av frågor som metoden rekommenderar.  

             

Utredningens direktiv och förutsättningar 
 

Inför redogörelsen och analysen av utredningens problemrepresentation är det betydelsefullt 

att som läsare ha med sig de direktiv som utredningen fick att förhålla sig till inför sitt 

förändringsarbete med lagen kring sexualbrott. Dessa direktiv gäller således alla paragrafer 

inom gällande lagkapitel och tas nedan upp i hela sin omfattning. Undersökningen begränsar 

sig vidare dock till våldtäktsbrottet. Lagens dåvarande lydelse samt utredningens föreslagna 

lydelse för våldtäkt framställs därpå för att påvisa de konkreta förändringarna som motiveras 

genom utredningens arbete. I den lydelse som var rådande 1976 fanns våldtäktsbrottet i 

Sexualbrottskapitlets första paragraf, i den föreslagna ändringen är både paragraf ett och två 
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aktuella för undersökningen på grund av att det som tidigare innefattats i paragraf ett i och 

med förslaget ändrats om och delats upp på två paragrafer.
48

 

 

Chefen för justitiedepartementet, Lennart Geijer, gav Sexualbrottsutredningen i uppdrag att 

avgöra vilken funktion lagen skulle ha gällande sedlighetsbrotten, som utgjorde kapitel sex i 

Brottsbalken. Hela detta kapitel ingick i uppgiften för granskning och huvudfokus skulle 

koncentreras till de sexuella övergreppen inom de olika brottstyperna. Det påpekas vara av 

särskild vikt att i arbetet ha en inriktning på ”skyddet för underåriga”
49

 samt att noga se över 

”åldersgränserna vid homosexuellt könsumgänge”
50

, ”incestbrotten”
51

 och ”strafflatituderna 

för koppleri”.
52

 I direktiven förklarar Geijer inte specifikt våldtäktsbrottet som något 

utredningen företrädesvis bör utreda omständigheter kring, våldtäktsfrågan var emellertid en 

fråga att ta ställning till så väl som de andra som ingick under kategorin sexuella övergrepp 

och återfanns i det sjätte lagkapitlet om sedlighetsbrott. Det omnämns dock inte i detalj, som 

ovan nämnda exempel gör, vilket betyder att utredningen inte fick några specifika direktiv att 

förhålla sig till gällande våldtäktsbrottet förutom de allmänt dikterade.
53

  

 

Anledningen till att en utredning överhuvudtaget kom till beskrivs av justitieminister Geijer 

som ett led i den sexualliberalisering som påbörjades i Sverige under 1960-talet. ”Fördomar 

och tabuföreställningar har länge hämmat en naturlig och öppen syn på sexuallivet och dess 

yttringar. En radikal förändring i synsättet har emellertid inträtt under senare tid. Sexualfrågor 

diskuteras numera öppet såväl i den offentliga debatten som människor emellan.”
54

, skriver 

Geijer i inledningen till sitt direktiv. Denna ”nya” syn på sexualitet och dess konsekvenser 

beskrivs som anledning till ett behov av en ändring i lagstiftningen på tillhörande område, 

vilket alltså betydde att lagen om sedlighetsbrott ansågs behövas tas upp till granskning. I 

utredningen föreslås en åtstramning av vad som skulle betraktas som våldtäkt genom att 

liberalisera tidigare lag om våldtäkt. Detta innebar att det skulle bli svårare att dömas för 

våldtäkt och att straffsatsen radikalt kortades ner.
 55
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Gällande bestämmelse: 

6 kap. Om sedlighetsbrott 

1 § Tvingar man kvinna till samlag genom våld å henne eller genom hot som innebär trängande 

fara, dömes för våldtäkt till fängelse, lägst två år och högst tio år. Lika med våld anses att försätta 

kvinnan i vanmakt eller annat sådant tillstånd. Är brottet med hänsyn till kvinnans förhållande till 

mannen eller eljest att anse som mindre grovt, dömes för våldförande till fängelse i högst fyra 

år.
56

  

 

Utredningens föreslagna bestämmelse: 

6 kap. Om sexuella övergrepp 

1 § Den som medelst olaga tvång förmår annan till sexuellt umgänge, dömes för sexuellt tvång till 

fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Är brottet med hänsyn till den tvingades handlande 

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

 

2 § Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för våldtäkt dömas till fängelse, lägst två och 

högst tio år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen 

genom våld, hot om våld eller på annat sätt visat synnerlig hänsynslöshet eller råhet.
57

  

 

Problemet – En sexualbrottslagstiftning i otakt med tiden  
 
Sexualbrottsutredningen beskriver två utvecklingslinjer som vid tiden för arbetet sades ha 

pågått en längre period i det svenska samhället men som under den senare tiden ansågs ha 

skyndat på i sin progression. Utvecklingen handlade dels om ”jämlikhet mellan könen”
58

 och 

dels om ”öppenhet inom sexuallivets område”
59

 och båda två räknas som betydelsefulla 

anledningar till att det ansågs nödvändigt att forma en ny lag gällande sexualbrottslighet.
60

  

         

Den ökade öppenheten och kunskapen om sexualitet har också lett till en minskad benägenhet att 

fördöma människor på grund av deras sexuella handlingar. Människors relationer och 

bedömningen av dem i moraliskt hänseende ses i ett vidare perspektiv. […] Utvecklingen har 

också lett till en ökad förståelse för att människor kan ha svåra sexuella problem. Även toleransen 

mot sexuellt avvikande har blivit större. Den utveckling som nu antytts kan väl sägas ha varit 

övervägande positiv. Den har emellertid inte lett till att de samhällsproblem som hänger samman 

med sexualiteten och dess yttringar undanröjts. […] Även om förändringarna skapat vissa problem 
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måste en fortsatt utveckling i linje med den som ägt rum anses som önskvärd.
61

  

 

Sexualliberaliseringen upplevdes alltså av utredningen som i mångt och mycket positiv men 

det bör också påpekas att de konstaterar att inte alla människor bemött öppenheten kring 

sexuallivet lika välkomnande. På grund av människors varierande reaktioner på denna 

liberalisering har den också medfört olika problem vad gäller sexualitet.  

  

Utvecklingen har även påverkat lagstiftningen om sedlighetsbrott. Som framgått av det historiska 

avsnittet präglades lagstiftningen förr av långtgående ambitioner att styra människors sexuella 

handlande. Straffbestämmelserna riktade sig mot människor som ”övat synd” och hade till syfte att 

värna om sedligheten. Efter hand har straffet för sexuella handlingar som företagits av fri vilja 

mellan vuxna människor upphävts. Bestämmelsernas syfte är nu i första hand att värna om 

människors integritet genom bestraffning av sexuella övergrepp. Utvecklingen är emellertid inte 

konsekvent fullföljd i BrB [Brottsbalken, min anmärkning]. En äldre tids synsätt på reglernas 

funktion har påverkat omfattningen av det straffbara området och terminologin.
62

 

 

När utredningen gjordes benämndes alltså sexualbrotten som sedlighetsbrott och vid denna 

tid, under 1970-talet, var det också endast sexualbrott som åsyftades inom denna 

brottskategori. Under tidigare perioder i svensk lagstiftning hade ett flertal andra brott också 

räknats som sedlighetsbrott då dessa ansetts vara gärningar som inte stämde överens med den 

rådande moraluppfattningen, exempel på detta är ”äventyrligt spel, fylleri och djurplågeri”
63

. 

Sedlighetsbrott var således moralbetingade och i och med den nya synen på sexualitet där 

moral inte längre hade lika stort inflytande tycktes inte heller straffbestämmelserna vara 

berättigade till att ta hänsyn till att gärningsmännens moraliska övertramp enligt den 

utredning kring dessa brott som tillkom 1972. Moral i samband med sexualitet och därmed 

också med sexualbrott ansågs alltså vara ett problem med då gällande lagstiftning enligt 

utredningens syn på saken, ett problem det nya förslaget hade som mål att lösa.  

 

Att modernisera lagen blev lösningen på vad som ansågs vara en förlegad lagstiftning och ett 

första steg på vägen var att ändra språkbruket i lagen och byta ut vissa begrepp i den. Uttryck 

som av utredningen ansågs vara moraliserande fick nya moraliskt neutrala benämningar och 

om begrepp pekade på ett normsystem som skiljde sig från lagens normsystem förändrades 
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också dem. Exempel på begrepp inom stridande normsystem var, utöver termer med ordet 

sedlighet i dem, benämningarna tukt och otukt.
64

  

 

Utredningen uttrycker också en vilja om att synen på sexualbrott skulle mildras. En aspekt av 

mildringen var att inskränka definitionen av våldtäkt. En annan var att utredningen önskade 

sänka straffpåföljderna för brottet i viss mån.
65

 En jämförelse görs med straffen för allvarlig 

misshandel och med denna i åtanke anser utredningen att våldtäktsbrottets straffskala ter sig 

”många gånger som omotiverat strängt”.
66

  

 

En av de faktiska skillnaderna i lagtexten gällande våldtäktsbrottet mellan den dåvarande 

lagen och den föreslagna var att benämningarna ändrades och gränserna för vad som ansågs 

vara en ”riktig” våldtäkt försköts. De tidigare två brottskategorierna våldtäkt och det mindre 

grova brottet våldförande, ändrades till (i praktiken) tre kategorier, mindre grovt sexuellt 

tvång, sexuellt tvång och våldtäkt. Det sexuella tvång som betraktades som mindre grovt och 

således var det lindrigaste brottet inom dessa båda paragrafer (§ 1 och § 2 i det nya 

lagförslaget för kapitel 6 i Brottsbalken) tycktes dock inte ha behov av en egen benämning 

och gavs därför endast en egen straffskala i förslaget. Detta betyder att det i teorin endast 

fanns två benämningar, våldtäkt och sexuellt tvång. I och med en egen angiven straffskala för 

det sexuella tvång som skulle kunna anses vara mindre grovt samt för tydlighetens skull 

behandlas i denna undersökning dock mindre grovt sexuellt tvång som en egen brottskategori 

som fanns med i det nya förslaget.
67

   

 

Sexuellt tvång ansågs vara normalbrottet då det anpassades efter de faktiska fall som enligt 

utredningens eftersökningar uppträdde mest frekvent i rättsapparaten. Definitionen för 

våldtäkt ändrades i förslaget. Våldtäkt skulle nu endast gälla de absolut grövsta brotten av de 

fall då någon tilltvingat sig sexuellt umgänge med olaga tvång och behöll samma straffskala 

som tidigare. Vad gäller den nya lydelsen sexuellt tvång (tidigare klassat som våldtäkt) 

sänktes straffskalan från lägst två år och högst tio år till lägst sex månader och högst fyra år. 

Detta kan ses motsvara det tidigare brottet våldförande med undantaget att straffsatsen för 

sistnämnda endast innehöll en maxgräns. För sexuellt tvång behölls följaktligen den maxgräns 
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som i gällande lag avsåg våldförande men här infördes dessutom en minimigräns för straffet. 

Det är när det kommer till de fall av sexuellt tvång som skulle komma att bedömas som 

mindre grova som den mesta sänkningen av straffen trädde in i straffskalan. Här förde 

utredningen in böter som en möjlig påföljd, alternativt högst ett års fängelsestraff. 

Bedömningen huruvida det sexuella tvånget skulle anses som mindre grovt eller ej berodde på 

”den tvingades handlande före övergreppet eller eljest”.
68

  

 

Här kan iakttagas en tydlig förskjutning, eller inskränkning av gränserna för vad som ansågs 

vara våldtäkt. Enligt den nya definitionen är det våldtäkt endast om någon varit utsatt för 

sexuellt tvång som varit synnerligt grovt. Detta skulle med andra ord framöver leda till en 

minskning av antalet dömda våldtäkter i samhället. Sett till hur domstolar faktiskt dömde och 

efter de kända fall som oftast förekom i Sverige skulle de flesta anmälande kvinnorna anses 

ha utsatts för just sexuellt tvång och de flesta gärningsmännen skulle också dömas för det 

nämnda brottet.
69

 Våldtäktsbenämningen reserverades för de mest allvarliga fallen där 

”gärningsmannen genom våld, hot om våld eller på annat sätt visat synnerlig hänsynslöshet 

eller råhet”.
70

 Våldtäkt var alltså inte längre vad det tidigare varit. Den föreslagna 

lagstiftningen lade dessutom fokus på hur kvinnan (offret) hade betett sig i anslutning till 

brottssituationen och hennes beteende kunde också komma att fungera som en förmildrande 

omständighet för mannens brottslighet. Även i då gällande lagstiftning fanns ett fokus på 

kvinnan då rätten kunde framhålla parternas förhållande som anledning till en mildare syn på 

brottet men den föreslagna lydelsen poängterar vikten av offrets beteende i än högre 

utsträckning.
71

  

 

Kvinnan skulle då komma att ses som delvis ansvarig för det brott hon utsatts för beroende på 

hennes eget beteende före brottet. Maria-Pia Boëthius menade att utredningen här föreslog att 

lagstiftningen skulle beskära kvinnans frihet ytterligare genom att kvinnan själv fick ta mer 

ansvar för att inte bli utsatta för våldtäktsbrott. Förutom att kvinnorörelsen som protesterade 

mot detta förslag inte delade utredningens nya och snäva definition av våldtäkt var 

hänsynstagandet till kvinnans agerande något av det som det reagerades allra kraftigast emot. 
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Medan Sexualbrottsutredningen ville begränsa våldtäktsdefinitionen ville den kvinnliga 

definitionen snarare utöka våldtäktsbrottet.
72

 

 
Kartläggning av våldtäktsbrottets ”verklighet” 

 

I utredningen återfinns ett antal olika bilagor vilka fungerar som information om 

sexualbrottens ”verklighet”, det vill säga en framställning av hur verkligheten såg ut. Det som 

framkommer i dessa bilagor har utredarna i åtanke i sina diskussioner och motiveringar till 

nya förslag gällande de olika brotten. Då bilagorna arbetades fram av experterna som satt med 

i kommittén får dessa resultat en tydlig betydelse för vad man grundar förslagen i utredningen 

på.
73

  

 

En av utredningens experter, Knut Sveri, står som upphovsman till en av de bilagor som finns 

bifogade till utredningen, ”Några kriminologiska synpunkter på sexualbrottsligheten”. I 

bilagan används en kriminologisk uppsats skriven av Ulf Linderholm 1973 på uppdrag av 

Sexualbrottsutredningen. Uppsatsen heter ”Våldtäkter som kommit till polisens kännedom i 

Stockholm 1970” och bygger på alla de 132 fall av våldtäkt/våldförande i Stockholm som 

alltså anmäldes till polisen år 1970. Linderholm har följaktligen gjort en kartläggning över de 

anmälda fallen oavsett om de slutade i en dom eller om de senare lades ner. I denna 

undersökning finns en kategorisering som leder utredningen till ett antagande om att 

våldtäktsbrottet kan delas upp i tre kategorier beroende på den situation brottet uppkommit i.  

 

Den första kategorin namnges som ”överfallssituationen”. Hit räknas de våldtäkter där offret 

överfalls av en för denne obekant gärningsman vilket ofta sker på en allmän plats. Den andra 

kategorin våldtäkt omnämns som ”uppraggningssituationen”. Dessa övergrepp har skett i nära 

anslutning till att ett offer och en förövare nyligen fått kontakt, till exempel på krogen eller på 

allmänna platser ute i samhället. Den tredje och sista enhetliga kategorin våldtäkter sägs 

uppkomma i ”bekantsituationen”, det vill säga de fall där offer och gärningsman känner 

varandra sedan innan. Ett betydande antal, 29 stycken, av de 132 fall som anmälts anses dock 

inte passa in i någon av de tre grupperna och hamnar således utanför Linderholms indelning. 

Det konstateras däremot att endast ett av dessa fall lett till åtal och en dömd gärningsman. 

Antalet fall i de tre kategorierna är någorlunda jämn, 35 fall räknas till ”överfallssituationen”, 
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41 fall ses som ”uppraggningssituationen” och resterande 27 fall inplaceras i 

”bekantsituationen”.
74

  

 

Indikationer finns på att dessa tre kategorier av våldtäktsscenarier ligger till grund för den 

indelning i kategoriseringen av brottet som skrivs in i lagbestämmelserna. Vidare diskussioner 

kommer visa på att det finns anledning att relatera ”överfallssituationerna” som våldtäkt och 

”uppraggningssituationerna” och ”bekantsituationerna” som sexuellt tvång eller mindre grovt 

sexuellt tvång beroende på hur dessa olika situationer problematiseras i utredningen.  

 

Utredningens föreställningar och självklara antaganden om kön, klass och 
generation 
 

Genom att läsa utredningens motiveringar och diskussioner kring vad de grundar de nya 

lagförslagen i framträder bilden av vad utredningen ser som problematiskt med 

våldtäktsfallen. Här nedan sker en genomgång av hur de olika våldtäktssituationerna 

problematiseras. Som inledning kan sägas att utredningen uttalar, med statistiskt stöd från 

1950-talet och framåt, att våldtäkt i allmänhet är ett sällan förekommande brott men att det 

alltjämt ses som ett allvarligt brott i det svenska rättsväsendet. Viktigt att ha i åtanke gällande 

våldtäktsförövarna är att utredningen, grundat på statistiska siffror, har bilden av att en 

majoritet av dem tidigare har dömts för brott samt att många också fortsätter med brottslighet. 

Dock är sexualbrott och andra slags personbrott mer ovanligt och istället handlar det 

framförallt om förmögenhetsbrott som ligger gärningsmännen till last. Detta innebär alltså att 

förutom de beskrivningar som nedan görs av männen som är inblandade i våldtäktsfall kan 

också tilläggas att många förutsätts ha annan kriminell belastning.
75

  

 

Påpekas bör också att utredningen även diskuterar det faktum att invandrare flitigt 

förekommer i anmälningsstatistiken. Utredningen framhåller att det kan förefalla som så att 

invandrare är överrepresenterade i statistiken på grund av att kvinnor har större benägenhet att 

anmäla män med utländsk bakgrund samt mindre ofta tar tillbaka anmälan mot dessa jämfört 

med anmälan gällande svenska män. Däremot säger utredningen samtidigt att man vet att   

 

[…] många utlänningar lever i en slags baracktillvaro och har svårt att få kontakt med svenska 

kvinnor. Ett sätt för dem att lösa sina sexuella behov skulle därför vara ”att ragga upp flickor”. Om 
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de dessutom har uppskruvade och felaktiga föreställningar om hur lätt tillgängliga de svenska 

kvinnorna är kan den beskrivna våldsanvändningen lätt inträffa och följas av en polisanmälan.
76

  

 

Utredningen tycks med andra ord inte vara helt klar över vilken bild som stämmer när det 

gäller invandrare och deras inblandning i våldtäktsfall.  

 

Överfallsvåldtäkter – unga, oskyldiga offer och perversa förövare 

 

”Överfallssituationen” omnämns flertalet gånger som till största delen bestående av 

”klassiska” våldtäkter vilket här beskrivs som ett scenario ”där gärningsmannen nattetid ligger 

och lurar på sitt offer i en park eller på en avskild plats och plötsligt kastar sig över offret”.
77

 

30 av de 35 fall som finns i denna kategori ses som dessa så kallade ”klassiska” våldtäktsfall, 

av övriga fem fall är fyra då offer med våld dragits in i bilar och det sista fallet är ett överfall i 

tunnelbanan. Flera ”typiskheter” kring dessa överfall synliggörs i bilagan. Gärningsmännen i 

dessa fall får sällan till stånd ett fullbordat samlag; i tre av de 30 ”klassiska” överfallen 

fullbordas ett samlag och samma sak sker i två av de fyra överfallen i bilar. Av det sista fallet 

framgår inte om samlaget fullbordats eller inte. Eftersom få samlag faktiskt genomförts 

reserveras det i bilagan för att det kanske inte handlat om försök till våldtäkt utan att avsikten 

istället varit att antasta eller skada på annat vis, det vill säga att det inte alls handlar om ett 

sexualbrott. I sammanhanget nämns också att gruppvåldtäkter synes vara ovanliga i Sverige 

men att i sex av 35 överfall hade gärningsmännen varit fler än en. Endast fyra av de 35 

överfallsvåldtäkterna ledde till dom, i vilken mån de varit fällande framgår dock inte.
78

  

 

Dessa fall av brott anses vara svårlösta då gärningsmännen är okända för offret och angreppen 

ofta skett när det är mörkt, vilket försvårar för offret att kunna ge ett signalement på 

förövaren. En anledning till att samlagen så sällan fullbordats sägs vara kvinnornas motstånd 

och skrik, som antingen får förövaren att avbryta överfallet självmant eller tillkallar 

uppmärksamhet från någon person i närheten som hjälper kvinnan. Den bild som framträder 

av de kvinnor som faller offer för dessa förövare är att de gör ”allt rätt” då de med sitt 

motstånd ofta förmår avbryta mannen i hans förehavanden. Detta är också något som också 

kan antas visa på deras oskyldighet; de kämpar emot och visar på så sätt tydligt att de 

motsätter sig övergreppet. Är offret oskyldigt blir bilden av gärningsmannen som begår en 
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sådan våldtäkt som här är fallet att denne har en förvrängd bild av både sexualitet och 

förhållningssätt till motsatta könet sett till det tillvägagångssätt mannen använder sig av i syfte 

att ha samlag med någon. Tolkningen blir att dessa gärningsmän kan antas vara perversa.  

Beträffande alkoholpåverkan hos parterna i dessa situationer konstateras det att det inte finns 

tillräcklig information för att kunna säga något av betydelse om det vad gäller 

gärningsmännen. Angående offren poängteras dock att fyra av offren var onyktra vid tillfället 

då de överfölls, dessa räknades också till de äldre offren.
79

  

 

Överfallsvåldtäkter tycks kunna drabba vilken kvinna som helst som befinner sig ute ensam, i 

synnerhet under kvällar och nätter, men utförs endast av män som har något avvikande i sin 

sexuella läggning och som dessutom är okänd för offret. Utredningen påtalar också att 

överfallsvåldtäkter anmäls i större utsträckning än övergrepp som sker där offer och 

gärningsman sedan innan har en relation, men att mörkertalet är stort. Boëthius konstaterar 

efter egna efterforskningar kring brottet att utbredningen av brottet är långt större än hon 

väntat sig och att statistiken över anmälda våldtäkter endast visar en försvinnande liten del av 

alla våldtäkter som egentligen begås.
80

  

 

Offren i överfallsvåldtäkterna beskrivs i de flesta fall vara unga, tre av fem är under 21 år 

gamla. Utredningen beskriver detta flertal offer som ”mycket unga flickor”
81

 och detta 

tillsammans med det faktum att de blivit påhoppade och antastade av män de inte känner, som 

dessutom smugit sig på dem efter mörkrets inbrott, ger tydliga signaler om att utredningen 

anser att offren i de ”klassiska” våldtäktsfallen i synnerhet var oskyldiga unga flickor. Några 

av de offer som inte tillhörde gruppen av unga kvinnor tycks dock anses ha lite av ansvaret för 

händelsen då de påpekas varit onyktra vid överfallet. Denna alkoholpåverkan nämns inte som 

en bidragande orsak till exempelvis en försämrad redogörelse för vittnesmålet som är en 

anledning till att saken diskuteras i senare kategorier. Det tycks därför vara på så vis att 

eftersom utredningen noterar denna omständighet så ses berusade offer inte som lika 

oskyldiga jämfört med nyktra offer.
82

   

 

                                                 
79

 SOU 1976:9, s. 183.         
80

 SOU 1976:9, s. 182f. ; Boëthius, 1981, s. 33, s. 159. 
81

 SOU 1976:9, s. 183. 
82

 SOU 1976:9, s. 183. 



26 

 

Uppraggningsvåldtäkter – ensamstående, förvärvsarbetande, berusade kvinnor och 
missförstående män  

 

Den andra kategorin av våldtäktsfall har enligt utredningen uppstått i en så kallad 

”uppraggningssituation” och denna skiljer sig i mångt och mycket från de så kallade 

”klassiska överfallen”. Här har gärningsman och offer inlett en kontakt med varandra, från 

båda håll frivilligt, och offret har av fri vilja också följt med eller tagit med förövaren till 

någon av parternas hem innan övergreppet skett. Hemmet var i dessa fall den vanligast 

förekommande brottsplatsen men även bilar och hotellrum förekom mer frekvent. Det är här 

som själva övergreppet sker då förövaren motsätter sig offrets vilja och tilltvingar sig eller 

försöker tilltvinga sig samlag. Övergreppen sägs leda till fullbordade samlag i högre grad än 

överfallsvåldtäkterna, strax fler än hälften av uppraggningsfallen menas leda till ett genomfört 

samlag. Det våld som gärningsmannen tillfogar offret i dessa fall beskrivs som skiftande men 

endast två av offren omnämns ha utsatts för allvarligt våld. Det påpekas dock att offren i 

några fall hade utsatts för mildare våld men under ett längre tidsspann, vilket dock framhålls 

som ansträngande också det för offret som fått utstå det. Detta tyder på att lindrigt våld som 

tillfogas under en längre tidsperiod kunde värderas i nivå med allvarligt våld. Av dessa 41 

brottsfall leder endast nio till en rättegång men innan dom faller har ytterligare två fallit bort 

vilket lämnar sju fall av våldtäkt kvar som döms.
 
 

 

Anledningar till att så få fall leder till åtal framhålls i utredningen vara främst bristande 

bevisning samt att offret i fråga tar tillbaka sin anmälan. I ytterligare ett antal av fallen väljer 

offren att de inte vill väcka åtal emot förövaren. I en femtedel av fallen finns flera misstänkta 

förövare vilket tyder på att några av fallen är gruppvåldtäkter.
83

  

 

Att just denna åldersgrupp [18-30 år, min anmärkning] av kvinnor blir utsatt för övergrepp som är 

sexuellt motiverade, är mycket lätt förståeligt. De är i allmänhet ensamstående, förvärvsarbetande 

och ute för att ”roa sig och träffa en karl”. Helt naturligt söker de sig då till dansrestauranger, 

diskotek, folkparker, o.dyl. Familjesociologiska undersökningar har visat, att en betydande del av 

alla bekantskaper mellan könen som sedan leder till familjebildning inleds på detta sätt. Många 

såväl män som kvinnor är beredda att inleda sexuellt umgänge efter kort bekantskap, ofta är detta 

säkerligen den enda avsikten med kontaktsökandet. I allmänhet avlöper det hela utan större 

komplikationer. I de fall som leder till övergrepp mot kvinnan har parterna på något sätt 

missuppfattat varandras intentioner. Det sexuella spelets regler har inte följts.
84
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Förklaringen till att en kvinna anmäler en man för våldtäkt är här att dessa båda har 

”missuppfattat varandras intentioner”.
85

 I några fall (tre fall åsyftas) verkar gärningsmannen 

inte vara medveten om att han gjort något som gått emot kvinnans vilja, ”… männen tycks 

ställa sig ganska oförstående till åtalet (i ett av fallen lämnade gärningsmannen sitt 

telefonnummer till kvinnan sedan han följt henne till tåget på morgonen – han hoppades att de 

skulle få träffas igen)”.
86

 Utredningen menar därför att männen i denna grupp inte bör 

klandras då de med stor sannolikhet endast haft en annan upplevelse av situationen än vad 

kvinnan haft och det tycks vara upp till personen som känt sig kränkt eller obekväm i 

situationen att göra den andre uppmärksam på detta. I detta fall är det därför kvinnan som får 

stå som ansvarig för det av mannen utförda övergreppet.  

 

I ”uppraggningssituationerna” talas det endast om alkohol vad gäller offren. Hälften av 

samtliga offer hade druckit alkohol före övergreppet. Alkoholens betydelse i sammanhanget 

sägs här vara att den orsakat försämrade redogörelser för vad som inträffat vilket således 

försvårade för utredningen. En ytterligare betydelse det kan antydas ha här har att göra med i 

vilka sammanhang dessa kvinnor druckit alkoholen. Att dessa kvinnor går ut för att ha en kul 

kväll tycks hänga samman med förbrukning av alkohol i viss mån. En stor mängd av de 

kvinnor som anmäler våldtäkt, som vi också kommer se ytterligare belägg för i den sista 

kategorin, sägs vara onyktra då de utsätts för brottet. Att alkoholkonsumtion tas upp gång på 

gång i utredningen indikerar att alkoholkonsumtion är betingat med risker för kvinnor, varav 

en sådan är risken att utsättas för våldtäkt. Detta är en risk som kvinnor själva får ta ansvaret 

för om de själva väljer att berusa sig.
87

  

  

Mannen sägs alltså ha missförstått att kvinnan inte ville ha samlag med honom och kvinnan 

ska då i sin tur ha missuppfattat att mannens syfte med kontakten var just att ha samlag med 

henne. Detta leder vidare till ett antagande om att alla män som inleder en ny bekantskap med 

en kvinna och väljer att tillbringa tid med henne ensam helt naturligt har som syfte att ha 

samlag med henne. Utredningen vill till och med mena att ett samlag är det huvudsakliga 

målet med att ens söka kontakt med en ny bekantskap. Om så är fallet blir ju även detta en sak 

som kvinnan borde ha vetat om, vilket vidare betyder att hon medvetet tagit en risk genom att 

följa med eller ta med mannen till en avskild plats. Slutsatsen blir att kvinnan bör klandras, 
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istället för mannen, och får skylla sig själv för de val hon gjort i kontakten med mannen 

eftersom att hon själv utsatte sig för den risk som ansågs finnas för att ett sexuellt övergrepp 

skulle kunna ske i denna situation. I förlängningen blir konsekvensen att om kvinnan undviker 

dessa situationer om hon inte vill ha samlag med någon (mot sin vilja) så kommer inga 

sexuella övergrepp av denna typ heller i fortsättningen ske.
88

 Uttrycket ”att skylla sig själv” 

anammade journalisten och feministen Maria-Pia Boëthius tidigt sin protest mot utredningens 

synsätt. I sin debattbok kallad just Skylla sig själv – en bok om våldtäkt skrev Boëthius 1976 

om att detta problem var något som genomsyrade hela samhället.  

 

Vi får inte umgås naturligt med män – för om vi gör det får vi skylla oss själva om vi blir 

våldtagna. Om jag följer med en man hem så har han i stort sett rätt att våldta mig. Det är ett sånt 

[sic!] samhälle vi kvinnor vägrar att ställa upp på. Vi vill vara fria. Men sexualbrottsutredningens 

paragraf om ”den tvingades handlande före övergreppet” förstärker det nuvarande samhället.
89

  

 

Med ”vi” menar Boëthius här alla kvinnor och det kan hända att Boëthius har rätt angående 

att det dåvarande samhällsklimatet såg ut just så som hon beskriver det, jag vill dock hävda att 

enligt utredningens sätt att se på saken så är detta en annan bild av den ”verklighet” som de 

presenterar. Ett stort problem med sexualbrottsutredningen kan således tänkas vara att de 

föreställningar och självklara antaganden som föreligger dem kring vilka kvinnor det faktiskt 

gäller blir allmängiltiga i en eventuell lagtext samt att alla inte delar det som utredningen ser 

som självklart. Analysen visar dock att utredningen inte menar alla kvinnor, utan fokus ligger 

på vissa kvinnor och också att det är vissa män som utför dessa brott.   

 

I denna kategori av våldtäkter är det tydligt just att utredningen inte syftar på alla kvinnor i 

sina uttalanden, av ovan nämnda citat framgår uttryckligen att det är förvärvsarbetande 

kvinnor som hänsyftas när det gäller uppraggningsvåldtäkter. Det är alltså ensamstående, 

oberoende, självförsörjande kvinnor som oftast hamnar i dessa situationer, enligt de 

undersökningar som utredningen använt sig av. 

 

Här avviker denna undersökning märkbart från bland annat Boëthius ovan nämnda inriktning 

på att det handlar om alla kvinnor.
90

 Det förtjänas att återigen poängtera att det inte syns i den 

föreslagna lagstiftningen att nämnda förekomst endast gäller då vissa kvinnor hamnar i en 
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sådan situation men sett till utredningen sätt att argumentera så är inte detta ett problem 

eftersom inte alla kvinnor hamnar i dessa situationer, det är endast vissa kvinnor som gör det. 

Kontentan blir att vissa kvinnor också ska ses som medansvariga för ett brott de utsatts för 

beroende på hur deras beteende varit.
91

  

 

Beskrivningar av förövarna är genomgående inte lika specifika som beskrivningar av offren 

och gällande de uppraggningsvåldtäkterna som här är fallet talar man inte om vilken 

sysselsättning männen har som med våld eller hot om våld tvingar sig till ett samlag.     

   

Till skillnad från kvinnorna i denna kategori av våldtäktsfall nämns inte männens exakta 

ålder, däremot kan det antagas att de i många fall är ungefär jämnåriga med kvinnorna eller 

äldre. Detta på grund av att man benämner dem män samt att situationen är som sådan att 

parterna inleder en kontakt, ofta på olika slags uteställen, ämnad att leda till ett förhållande 

eller till ett samlag. Kvinnorna är, som ovan visats, till största delen mellan 18-30 år (endast 6 

av dem avvek från denna ålder och var yngre än 18 år och alla dessa hade också blivit utsatta 

på samma sätt, i en bil efter att de hade liftat med män). Utredningen ser det som självklart att 

eftersom att de som utsätts i huvudsak är ensamstående och yngre kvinnor (18-30 år) så söker 

de, på grund av detta, en partner att stadga sig med eftersom de utsatts just för att de frivilligt 

gått med på kontakten med mannen ifråga.
92

   

 

Här uttrycks föreställningar om att offren som våldtas inte varit tillräckligt tydliga med att få 

gärningsmännen att förstå att de inte ville, tvärtom har de med sitt eget agerande fått 

förövaren att tro det motsatta. Till skillnad från offren i överfallsvåldtäkterna som gjort ”allt” 

rätt har de snarare gjort tvärtom. De har i många fall druckit och de har varit ute för att träffa 

en man vilket i sin tur anses betyda att man också är ute för att ha sex: ”Många såväl män som 

kvinnor är beredda att inleda sexuellt umgänge efter kort bekantskap, ofta är detta säkerligen 

den enda avsikten med kontaktsökandet”.
93

 De har dessutom följt med eller tagit med männen 

till en plats där de är ensamma och gjort detta utan att ha varit tillräckligt tydliga med sina 

avsikter och de har inte heller gjort tillräckligt mycket motstånd när mannen väl inlett 

samlaget.
94
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Bekantsituationella våldtäkter – alkoholpåverkade, otydliga kvinnor och 
alkoholpåverkade, ratade och missförstådda män 

  

Den sista kategorin som gäller fall där offer och förövare redan innan är bekanta med 

varandra innehåller 27 fall med en tydligt utpekad gärningsman där tillvägagångssättet tycks 

övervägande lika i 17 av dem. Alkohol är vanligt förekommande i dessa fall för båda parters 

del och det nämns att hela 90 % av männen förtärt alkoholhaltiga drycker. Kvar återstår tio 

fall. I sex av dessa är de inblandade gifta eller förlovade och situationen liknade föregående 

med skillnaden att mannen sägs ha ett hämndmotiv i två fall. De sista fyra fallen är olika till 

sin karaktär. Det sista fallet i denna grupp sägs också innehålla ett hämndmotiv från mannen 

då dennes fästmö övergivit honom och han vill således ge igen på henne och gör det också 

tillsammans med en vän till honom. I dessa fyra sistnämnda fallen blev samtliga förövare 

dömda och i dessa fall handlar det om situationer som skiljt sig markant från tidigare nämnda 

tillvägagångssätt och relationen mellan de bekanta beskrivs som annorlunda från detta samt 

varierande i alla fyra fall.
95

  

 

Angående de 17 förstnämnda fallen samt i de sex fall där parterna var gifta alternativt 

förlovade ser man stora likheter i tillvägagångssättet. Skillnaden är parternas civilstatus samt 

att mannen ansågs utfört brottet i syfte att hämnas kvinnan i ett par av fallen av de 

gifta/förlovade. Likheterna som påtalas är att en man och en kvinna som känner varandra väl 

umgås hemma hos någondera av dem. Mannen försöker sedan tilltvinga sig samlag trots 

kvinnans ovilja till det och han lyckas också fullborda samlaget i runt hälften av fallen. 

”[G]räl med tillhörande våldsamheter”
96

 sägs förekomma men inte i vilken mån. Det sägs i 

undersökningen vara vanligt att kvinnorna ofta tar tillbaka sin anmälan vilket uttrycks vara 

anledningen till att det i denna kategori endast är en av anmälningarna som leder till en dom.
97

 

 

Som tidigare nämnts har en majoritet av våldtäktsförövare tidigare kriminell belastning och 

det påpekas att det i första hand handlar om ekonomisk brottslighet (kapitel 8-12 i dåvarande 

Brottsbalken). För att nämna några exempel kan det handla om stöld, rån, bedrägeri eller 

förskingring. Det är mer sällan förekommande att männen är dömda för brott mot person, som 

till exempel andra sexualbrott.
98

 Med detta i åtanke kan här särskilt dras paralleller till denna 
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våldtäktssituation där flertalet offer och förövare har känt varandra länge. Förövare av 

våldtäkt kan anses med en övervägande sannolikhet vara kriminella vilket då kan ses som ett 

riskbeteende. Det hävdas i utredningen att 7 av 10 män som anmäls för våldtäkt är kriminella. 

Kvinnorna som känner dessa män och umgås med dem kan därför antas att i hög grad vara 

medvetna om männens brottslighet vilket leder till att de mer eller mindre medvetet försatt sig 

i en risksituation. Att de umgås med kriminella män kan också indikera att det inte handlar om 

vilka kvinnor som helst heller i dessa situationer, utan att utredningen således anser att vissa 

kvinnor oftare hamnar i dessa situationer. Eftersom en kraftig alkoholpåverkan påpekas 

gällande både kvinnorna och männen i dessa våldtäkter kopplas bekantsituationella våldtäkter 

till att det kan handla om missbrukare som ägnar sig åt småbrottslighet som stöld och 

trafikförseelser.
99

  

 

Beskrivningarna och diskussionerna om ”bekantsituationerna” är de enda som tydligt talar om 

förövarnas ålder och då när det gäller de 17 fallen som nämns ha hänt på ungefär samma sätt. 

I alla dessa fall är både förövare och offer 25 år eller äldre. Av resterande 10 fall i denna 

kategori vet vi inget mer om förövarnas ålder, däremot vet vi om deras civilstånd att det i sju 

fall handlar om gifta, förlovade eller före detta förlovade. De tre fall som då återstår gäller de 

varierande åldrarna 11, 17 och 75 år.
100

  

 

Inom denna kategori finns en tydlig markering om vilka våldtäktsoffer som anses mest 

skyddsvärda, det är dels barn (11-åring)
101

 och dels är det de äldre kvinnorna (75-åring). Det 

är beskrivningarna av offren i de olika övergreppssituationerna i utredningen som indikerar 

denna variation i skyddsvärde. Det kan tyckas berättigat att eftersom både barn och äldre ofta 

befinner sig i en mer utsatt position redan från början förtjänar de också ett högre skyddsvärde 

men det fyller ett syfte att påpeka detta. I och med att dessa ”grupper” av offer (det vill säga 

barn och äldre) anses vara mer skyddsvärda så finns det andra ”grupper” som då naturligt 

faller in som mindre skyddsvärda vilket då kan leda till att alla våldtäktsoffer delas in i olika 

nivåer av skyddsvärdhet efter olika kriterier. Detta är också något vi kan se som fallet i de 

beskrivningar och påståenden utredningen här lägger fram om offren. Det ”oskyldiga” 

överfallsoffret är således till exempel mer skyddsvärd än den kvinna som fallit offer för en 
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man som hon känner som tvingat till sig samlag även fast att hon uttryckt sin ovilja till det. 

Talar man om förövarna istället kanske detta säger ännu mer om hur utredningen ser på dessa. 

I denna kategori, där två bekanta personer återfinns, uttrycks en avvikande förövare som en 

man som förgriper sig på, som i nämnda fall, ett barn eller en äldre kvinna samt de som utför 

brottet i hämndsyfte.
102

  

 

Boëthius skriver att utredningen gör skillnad på olika våldtäkter beroende på scenario, och 

påtalar att detta är något hennes egen åsikt inte stödjer.
103

 Att utredningen har denna syn är 

tydligt också i denna undersökning, jag vill dock också påstå att synen på olikheter gällande 

våldtäktsfall sträcker sig längre än att det görs åtskillnad mellan våldtäkt och våldtäkt; 

utredningen gör tydligt skillnad på olika offer samt även på olika förövare. Boëthius hävdar 

att kvinnor som grupp saknar rättmätigt rättsskydd när det gäller våldtäkt. Simon Ekström har 

i sin undersökning gällande våldtäktsfall mellan 1946-1950 kommit fram till att offer som av 

rättsapparaten setts som utsatta i en högre grad har på grund av det tillräknats större 

skyddsvärde än andra.
104

 Även Naa Lamiley Gångare Brotherfords efterforskningar visar på 

åtskillnaden som finns i rättsväsendet gällande offer för våldtäkt och sexuellt tvång då hennes 

analys av våldtäktsdomar visar på att ett offer kan ses som oskyldigt eller medskyldigt 

beroende på en föreställning om offrets person.
105

 Detta stödjer uppfattningen om att 

utredningen ser på offer som mer eller mindre oskyldiga, beroende på skiftande 

omständigheter.  

 

De gärningsmän som inte kan ses som avvikande beskrivs i de flesta fall som 

alkoholpåverkade och ratade av sina kvinnliga bekanta när det kommer till att ha samlag. 

Kvinnorna som faller offer för dessa övergrepp synes i många fall också vara berusade och 

upplevs ha varit allt för otydliga med vad de vill (och inte vill) med umgänget. Männen i den 

här kategorin har genomfört ett (eller flera) samlag med kvinnan i fråga mot hennes vilja i 

ungefär hälften av fallen. Även här tycks kvinnan misslyckats med att hantera situationen på 

vad som utredningen anser är ”rätt” sätt; hon har druckit, möjligen varit otydlig och dessutom 

har hon i många fall umgåtts med ”fel” män. Återigen ligger ansvaret på kvinnan att inte 
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försätta sig i dessa situationer som medför risker och inte heller sända signaler som mannen 

kan tolka som att hon är villig till samlag.
106

  

 

Sammanfattande diskussion 

 

Bilagan där de olika våldtäktssituationerna beskrivs grundar sig i en uppsats skriven av Ulf 

Linderholm på uppdrag av utredningen. Utredningen kan därför antas ha influerats av 

Linderholms undersökning. Maria-Pia Boëthius går mycket hårt åt Linderholms resultat och 

idéer. Enligt Boëthius vilar Linderholms skildring av våldtäktsbrottet i Sverige ”på djupt 

subjektiva och manliga värderingar och synen på kvinnan och på våldtäkt är djupt 

fördomsfull”.
107

 Boëthius är därför starkt kritisk till att utredningen endast använder denna 

uppsats som material till det nya lagförslaget kring våldtäkt. En av bristerna påpekas vidare 

vara en oförmåga till att se brottet ur offrets perspektiv.
108

 Bristen på offerperspektiv kan 

delvis ses som beroende på att det saknas vetenskapliga undersökningar som utgått från just 

offren syn på brottet. Trots att litteratur ändå finns gällande ett, åtminstone, kvinnligt 

perspektiv på våldtäkt så klarläggs i utredningen att det är undersökningar med vetenskapligt 

värde som premieras som underlag. Feministen Susan Brownmiller’s bok Against our will tas 

här upp som ett exempel på synpunkter som ratats, för dess feministiska och ovetenskapliga 

hållning.
109

 Genom utredningens förkastande av feministiska verk så innebär det också att de 

avfärdar feministiska värderingar.
110

  

 

Maria-Pia Boëthius var en av dem som låtit sig influeras av Brownmiller och tagit med många 

tankar hem till Sverige. En del av dessa var tanken om att våldtäktsbrott inte bara handlar om 

specifika förövare och offer utan om män och kvinnor i stort. Gabriella Nilsson menar att det 

Brownmiller här gjorde var att uppehålla koncentrationen kring våldtäktsbrottet på det 

samhällsproblem hon ansåg att det var, istället för att tala om en viss kategori individer som 

var offer för och en viss kategori individer som var förövare av våldtäkt. I utredningens 

synsätt finns just det individfokus som Brownmiller ville undkomma ständigt närvarande.
111

 

Detta kan vara en anledning till att Boëthius gärna vill fokusera på offer och förövare som två 
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enhetliga kategorier, nämligen kvinnor och män. Detta alltså till skillnad från utredningen 

som med uppbackning av Linderholms undersökning menar att det är vissa kvinnor som 

utsätts för våldtäkt och vissa män som våldtar och som också lever med föreställningen om att 

det är så ”verkligheten” ser ut. En vidare diskussion på detta plan ligger dock utanför denna 

uppsats område men är relevant att poängtera för att tydliggöra skillnader i synsätt på det 

aktuella brottet.  

 

Följande skrivs i utredningen då resultaten av Linderholms undersökning sammanfattas:  

 

Det verkar emellertid förhålla sig så, att de klassiska överfallssituationerna endast undantagsvis 

leder till fullbordade våldtäkter och att de fysiska skadorna på offret i allmänhet är små. 

Fullbordad våldtäkt sker oftast då parterna känner varandra, antingen genom att de har träffats 

omedelbart innan under socialt accepterade former eller därför att de sedan länge är gifta eller 

bekanta med varandra. Det är här de fysiska skadorna på offret blir störst. Det händer mera sällan 

att mycket unga flickor utsätts för denna typ av brott. Till bilden hör att många av dessa kvinnor 

själva tycks medverka till att bygga upp den sexuella atmosfär som utlöser den brottsliga 

handlingen.
112

      

 

Det är alltså inte de ”klassiska” våldtäkterna som är det egentliga ”problemet” här, det är inte 

offer i de situationerna som behöver anpassa sig och ändra sitt beteende. Utredningen 

uttrycker återkommande kvinnors medansvar i våldtäktsfall men denna undersökning visar 

tydligt att detta endast gäller en viss kategori kvinnor och också vissa våldtäktssituationer. 

Som vi kunnat se hade utredningen en bild av att det i våldtäktsfall förekom olika slags offer 

och de som problematiseras är inte de kvinnor som överfalls i en mörk gränd av en okänd man 

utan det är till stor del de självständiga kvinnorna som också kan förmodas anser sig vara 

sexuellt fria. Utredningen menar att sexualliberaliseringen är en bra sak men ska man som 

kvinna vara i nivå med männen på detta område så får man också räkna med att det inte är 

våldtäkt i de fallen där mannen går för långt eller då man inte samtycker längre. Då handlar 

det endast om sexuellt tvång. Och beroende på hur man betett sig innan det tilltvingade 

samlaget så kan också just detta beteende komma att spela in som en förmildrande 

omständighet för mannens brottslighet.  

 

Att samlaget föregåtts av petting nämns som en faktor som kan avgöra om det sexuella 

tvånget ska ses som mindre grovt och därmed leda till ett mildare straff och en dansk 
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undersökning understödde ställningstagandet i detta fall. Utifrån denna undersökning har 

utredningen tolkat de svar som framkommit som att en stor majoritet, av både kvinnor och 

män, anser att kvinnan i de fallen själv medverkat till situationen och blir resultatet av detta att 

det sker ett övergrepp så är hon också medansvarig för det inträffade.
113

 Förutom Linderholms 

undersökning hänvisar utredningen dessutom till en undersökning av Menachem Amir som 

gjorts i USA. Amirs undersökning som gjordes på material från 1958 samt 1960 menar också 

han att offret i vissa fall av våldtäkt är medansvarig för det inträffade beroende på hennes 

beteende före övergreppet.
114

  

 

Utredningen menar att det finns fall där offret ”mer eller mindre uppmuntrat till sexuella 

närmanden”
115

 vilket de får förmodas grunda i det antagande de gör om att när en viss typ av 

kvinnor möter en viss typ av män så är syftet att inleda en sexuell relation. Därmed ska alltså 

också vissa kvinnor vara beredda på att deras beteende är betingat med risken att utsättas för 

ett sexuellt övergrepp, till exempel de kvinnor som faller in under kategorin 

”uppraggningssituationer”.
116

  

 

Frågan är då vad det är hos mannen som gör att denne kan, med utredningens uttryck, 

”missförstå” kvinnan och ha samlag med henne mot hennes vilja. Den protesterande 

kvinnorörelsen och Maria-Pia Boëthius menade att utredningens tankegångar drivs av myten 

om att män har en sexuell drift som gör att de helt enkelt inte kan hejda sig vid en viss punkt. 

Detta betyder att om kvinnan nu har medverkat till att göra mannen sexuellt upphetsad så kan 

hon sedan inte säga nej när hon känner för det utan måste då förstå att mannen förväntar sig 

ett samlag – vare sig hon vill eller inte.
117

 Utredningen själva tycks dock mena att detta tillhör 

ett synsätt som ligger längre tillbaka i tiden och att det har försvunnit i och med utvecklingen 

mot en större sexuell öppenhet, som de menar sig stå bakom.  

 

Skillnaden i synen på kvinnlig och manlig sexualitet gav motiveringen till en dubbelmoral. 

Yttringar av manlig sexuell drift kunde ursäktas genom en hänvisning till mannens natur. 

Kvinnans sexuella ”snedsprång” var däremot oförlåtliga.
118
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Eftersom att offren av utredningen i många fall tycks vara en viss kategori av kvinnor och de 

också försöker rama in förövarna på ett visst sätt är en rimlig förklaring att den typen av man 

som förgriper sig på andra offer än de som utredningen anser vara ”oskyldiga” offer är en viss 

sorts man som inte hängt med i den sexualliberala utvecklingen. ”Problemen” är de kvinnor 

som ändrat sitt sexuella beteende till att vara mer sexuellt liberala och de män som inte 

anammat den förändring som skett. Dessa omoderna män drevs med andra ord inte av en 

sexuell drift som inte gick att hejda, utan av vad som var ”gamla” föreställningar om kvinnligt 

och manligt sexuellt beteende. Dessa män såg det som en självklar rättighet att få ha samlag 

med en kvinna om hon uppmuntrat honom på ett, enligt hans tolkningar, sexuellt sätt. Sett ur 

den synvinkeln tycks utredningen mena att dessa kulturellt omoderna och missförstådda män 

som anklagas för våldtäkt inte kan ses som ensamt ansvariga för det övergrepp de gjort sig 

skyldiga till. De tycks helt enkelt inte förstå den nya tidens kvinnor och kvinnlighet. 

     

Boëthius anser att ett av de grövsta felen med sexualbrottsutredningen är att de sett på ett brott 

som till största delen har kvinnliga offer utifrån ett manligt perspektiv och därmed exkluderat 

dels det kvinnliga perspektivet och dels offerperspektivet.
119

 Även kampanjen mot 

utredningen som bedrevs av kvinnoorganisationerna begärde att utredningens förslag måste 

slopas eftersom det kvinnliga inflytandet saknades.
120

 Jag skulle inte bara vilja hävda att 1976 

års Sexualbrottsutredning såg på brottet våldtäkt med avsaknad av ett kvinnligt synsätt utan 

också till detta lägga att de 7 männen (sekreteraren ej inräknad) och den enda kvinnan i 

utredningen problematiserade ett brott som inte tillhörde deras ”värld”. Jag vill sträcka mig 

till att påstå att de ansåg att det inte var män i deras egen socialgrupp som utförde dessa brott 

och inte heller den egna socialgruppens kvinnor som tillhörde den problematiserade gruppen 

offer. Experterna och sakkunnige
121

 som utgjorde utredningen var en grupp välutbildade 

personer där många axlade högt stående yrkespositioner.
122

 Med den syn de har av förövare 

till våldtäkt, som kriminella, ofta berusade och tillhörande de lägre klasserna i samhället 

alternativt som perversa män som attackerar ”oskyldiga” offer utesluter de samtidigt den 

grupp av män som de själva identifierar sig med. 
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Faktum kvarstår dock, en ”liberaliserad” lagstiftning gynnade i detta fall inte de kvinnliga 

offren utan istället de manliga förövarna då utredningen i viss utsträckning avkriminaliserar 

våldtäkt.  

 
De exkluderade 

 

Genom utredningens inramning av problemrepresentationen exkluderar den också vissa 

kvinnor och vissa män som icke tillhörande denna bild. När det gäller 

”uppraggningssituationerna” konstaterar utredningen att det till största delen handlar om 

ensamstående och självförsörjande kvinnor som är mellan 18-30 år. Kvinnor som inte passar 

in på denna beskrivning är alltså inte representerade i denna grupp av våldtäkter som 

utredningen menar finns. Att det skulle betyda att endast dessa kvinnor till exempel var ute på 

krogen och träffade män verkar föga troligt, snarare tycks det handla om att dessa kvinnor var 

självförsörjande och inte ekonomiskt beroende av någon annan. Detta oberoende kan således 

också ha sträckt sig till en tro på den egna sexuella friheten som andra kvinnor kanske 

saknade vid denna tid. Ett tänkbart alternativ är att de kvinnor som ansåg sig själva vara 

oberoende och självständiga samt ansåg sig i högre mån vara jämställda männen än vad 

kvinnor tidigare varit också hade större benägenhet att anmäla män som gjort sexuella 

övergrepp på dem.  

 

Då beskrivningarna av förövarna i dessa våldtäktssituationer som fungerat som underlag till 

utredningen utifrån Linderholms undersökning inte är lika utförliga som gällande offren gör 

det något problematiskt att kunna säga något närmare om vilka män som exkluderas från 

problemrepresentationen. Utpekandet av vad som kan omnämnas som lägre samhällsskikt 

exkluderar i princip alla andra sociala nivåer i samhället, inklusive den högutbildade klassen 

som utredarna själva tillhörde. 

 

Tydligt är att utredningen haft ett stort fokus på brottsoffren när det handlar om våldtäkt men 

inte på ett sätt som från feministiskt håll setts som önskvärt, utan det tycks snarare vara av den 

anledningen att utredningen vill finna svar på varför sexuella övergrepp sker. De kommer 

fram till svaret att är inte förövaren avvikande så handlar det om den kvinnliga sexuella 

friheten som inte tycks ha någon tydlig definition på vad den innebär. Enligt deras 

tankegångar läggs ansvaret till stora delar på kvinnor att inte utsätta sig för risker som kan 

leda till våldtäkt, till exempel genom att inte bete sig på sätt som kan få män att 
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”missuppfatta” vad kvinnan vill. Detta är även idag en dominerande uppfattning i våra 

svenska domstolar.
123

  

 

     Offers och förövares förväntade framtida beteende 
 

Hur tänktes då offer och förövare med hänvisning till de föreställningar och självklara 

antaganden om kön, klass och generation som levererades i utredningen ledas att förstå den 

nya lagstiftningen om våldtäkt? Hur förväntades de bete sig i farmtiden? De kvinnor som 

framförallt problematiseras av utredningen, det vill säga ensamstående förvärvsarbetande 

kvinnor, förväntas i framtiden själva ta ansvar för att inte försätta sig i situationer som kunde 

leda till ett sexuellt övergrepp. Trots att den ”nya” sexualliberalismen förespråkas av 

utredningen tycks den samtidigt medföra att kvinnor måste anpassa sitt beteende efter det 

faktum att vissa män kan missförstå deras intentioner. Kvinnor måste räkna med att de i och 

med detta inte kan anses falla offer för våldtäkt om det inte handlar om ett hänsynslöst eller 

rått övergrepp, utan då är det endast sexuellt tvång man utsatts för. Med detta sagt tycks den 

sexuella frihet som förespråkas inte längre verka särskilt fri för kvinnor, som ändå sägs vunnit 

en högre grad av jämställdhet.
124

 Att anpassa lagen efter sexualliberala föreställningar 

gynnade inte de kvinnor som var offer för dessa brott. Den nya lagen skulle snarare gynna 

förövarna, vars brott sågs med blidare ögon och vars ansvar för brottet delades med den som 

de förgripit sig på. Straffsänkningen för mindre grovt sexuellt tvång motiveras utifrån två 

ståndpunkter, dels på grund av att brottet anses dömas för hårt i flertalet situationer i då 

gällande rättspraxis samt dels att dåvarande kriminalpolitik i allmänhet sökte ersätta 

användningen av längre fängelsestraff med andra straff, såsom böter.
125

 Att mildra synen på 

sexuella övergrepp medverkar inte till ett tydligt avståndstagande till att sådana brott inte 

accepteras. Signalerna som sändes här var snarare otydliga. Sexuella övergrepp är fel 

eftersom de är straffbara men i och med en mildring i form av en inskränkning av 

våldtäktsbegreppet och straffsänkningar för brottet pekar man i en riktning som säger att det 

inte är ett så allvarligt brott som det tidigare ansetts vara.     

 

En annan konsekvens av att i lagstiftning mildra synen på ett brott skulle bli att hela samhället 

påverkas till att se det som ett mindre allvarligt brott, vilket också utredningen uttrycker som 
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önskvärt gällande sexuella övergrepp.
126

 Synen på brottet våldtäkt skulle dock inte ha mildrats 

sett till straffskalan men gränserna för vad som var våldtäkt skulle blivit annorlunda om 

lagförslaget blivit verklighet eftersom utredningen inskränkte definitionen av begreppet. Detta 

hade fått till konsekvensen att färre våldtäkter hade anmälts och brottet hade således 

marginaliserats och hamnat i periferin av alla sexualbrott. För att ta detta ett steg längre skulle 

det kunna sägas att en stor risk hade varit att mycket få förövare kunnat dömas för våldtäkt på 

grund av hur utredningen definierat brottet. I ”överfallsvåldtäkterna” uttrycker utredningen 

dessa offer som ”oskyldiga”, dessa offer har alltså inte samma ansvar för händelseförloppet 

som en kvinna utsatt för ”uppraggningsvåldtäkt” exempelvis hade. Det är därför större chans 

att en ”överfallsvåldtäkt” också i domstol skulle bedömas som en våldtäkt och inte sexuellt 

tvång, men i dessa fall är det ofta problematiskt att hitta den misstänkte gärningsmannen 

varpå få fall kommer leda till en fällande dom.
127

  

 

Offer för våldtäkt leds i framtiden till att tro att sexuella övergrepp i vissa situationer är 

misstag av mannen som föregåtts av att en sexuell stämning förutsätts ha funnits, en stämning 

offret själv medverkat till. Boëthius menar att utredningen uttrycker våldtäkterna som misstag 

eller sexuellt tvång hellre än våldtäkt för att ”manssamhället vill förbehålla sig rätten att 

fortsätta våldta kvinnor”.
128

 Här är det tydligt att Boëthius önskar ta debatten kring våldtäkt 

till en helt ny nivå än den utredningen lagt sig på. Enligt Boëthius, och andra feminister med 

henne, handlar våldtäkt om ett djupare problem i samhället än vad utredningen ens är i 

närheten av att närma sig. Feministernas problemrepresentation om sexuellt våld mot kvinnor 

handlar om män mot kvinnor, utredningens problemrepresentation visar att det för dem 

handlade om vissa män och vissa kvinnor.     

Utredningen ser allvarligare på ”överfallssituationer” trots att samlagen i dessa fall allt som 

oftast inte fullbordades. I dessa fall förekom inte heller sådant allvarligt våld som utredningen 

visade förekom i de två andra kategoriserade situationerna.
129

 Detta är en tydlig indikation på 

att offrets beteende var avgörande för vilket sätt man bör se brottet på.  Graden av tvång anses 

inte heller ha en avgörande betydelse för hur grovt brottet ska bedömas, ”[ä]ven om kraftigt 

tvång utövats kan det finnas faktorer som talar för att gärningen i det enskilda fallet bör 

bedömas som relativt milt”.
130

 Dessa faktorer får bedömas handla om vad som lett fram till att 
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övergreppet skett då utredningen gång på gång återkommer till hänsynen till offrets handlande 

i bedömningen. Utredningen uttrycker en vilja om att våld ska bestraffas men trots detta tycks 

det vara något som vissa kvinnor ändå får räkna med, också i framtiden.   

Utredningen sysslar med en skuldbeläggning av offret som inte förekommer i andra brottsfall. 

Att brottsoffret behöver bevis för att ha utsatts för brott och att den misstänkte ses som 

oskyldig till motsatsen bevisats är en sak, men ifrågasättandet av offret sker efter helt andra 

premisser än vad som gäller för andra brottsutredningar.
131

 Detta är något som både Boëthius 

och författarna till Kvinnobulletinen drog jämförelser till. Boëthius anser att våldtäktsbrottets 

offer satt i relation till andra brottoffer alltid ifrågasätts i långt högre grad för sin trovärdighet. 

Svaret på frågan varför våldtäktsbrottet särskiljs från andra brott ur så många aspekter menar 

Boëthius endast kan bygga på alla de myter som brottet omgärdas med och som fortfarande 

finns kvar också i denna utrednings föreställningar och självklara antaganden.
132

 

 

Enligt de efterforskningar Katarina Wennstam gjort är det tydligt att trots att lagändringar 

gjorts sedan 1970-talet är många av de då existerande föreställningarna och självklara 

antagandena fortfarande kvar i synen på våldtäkt. Wennstam menar att rättsväsendet av idag 

tydligt gör skillnad på både olika offer och olika våldtäktssituationer. En kvinna som utsatts 

för sexuella övergrepp bedöms till olika grad av oskyldighet/medansvar baserat på sina 

handlingar och sitt beteende, dels i samband med övergreppet men också i övrigt. Detta ger 

tydliga signaler om att innan bilden av våldtäkt förändras kommer ändrad lagstiftning göra 

föga skillnad i behandlingen av anmälande våldtäktsoffer. Så länge offren ses som 

medansvariga kommer dessutom inte heller förövarna behöva ta på sig hela skulden för det 

brott de begått.
133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
131

 Ekström, 2002, s. 93. 
132

 Boëthius, 1981, s. 113f. ; Arnberg, Klara, Sundevall, Fia & David Tjeder (red.), Könspolitiska Nyckeltexter II 

: Från befolkningskris till talibantal 1930-2002, Makadam, 2012, s. 154. 

133
 Wennstam, 2011, s. 45, s. 51, s. 87. 



41 

 

Sammanfattning  
 

I denna kvalitativa undersökning har den statliga utredningen SOU 1976:9 Sexuella övergrepp 

– Förslag till ny lydelse av brottsbalkens bestämmelser om sedlighetsbrott utgjort det 

huvudsakliga källmaterialet i syfte att utröna vad utredningen hade för syn på brottet våldtäkt. 

Carol Lee Bacchis ansats ”Vad är problemet?”
134

 har utgjort såväl metoden för uppsatsen som 

den teoretiska inramningen. Ansatsen handlar om att sociala ”problem” tolkas på olika sätt 

beroende på hur den eller de som tolkar ser på problemet. Rekommenderade lösningar, i detta 

fall ett nytt lagförslag, baseras sedan på hur problemet ramas in och lösningsförslagen grundas 

här i föreställningar och självklara antaganden om kön i huvudsak, men även klass och 

generation. Den problemrepresentation som har tolkningsföreträde kan således styra 

människors beteenden i önskad riktning.  

 

Metoden har applicerats på undersökningen genom att ett antal rekommenderade frågor ställts 

till materialet, vilka är de undersökningen ämnat svara på. Frågorna har vävts in i tre 

frågeställningar som strukturerar undersökningsdelen. Den första frågeställningen handlar om 

vad utredningen ansåg vara ”problemen” med våldtäkt som skulle åtgärdas genom ny 

lagstiftning. Den andra har sökt utreda vilka föreställningar och självklara antaganden om 

kön, klass och generation som låg till grund i utredningens motiveringar till det nya 

lagförslaget samt vilka problemrepresentationer som exkluderades från inflytande. Den tredje 

och sista har haft för avsikt att besvara hur de nämnda föreställningarna och självklara 

antaganden som fanns ämnade styra och påverka offrens och förövarnas beteende i framtiden.  

 

De huvudsakliga resultat undersökningen mynnat ut i är att utredningen ansåg att lagen var i 

otakt med tiden. I då gällande lagstiftning fanns enligt utredningen en sexualmoral som inte 

levde kvar i verkligheten utan lagen behövde anpassas efter den ”nya” sexualliberala tiden 

med en mildrare syn på sexuella övergrepp. Detta betydde i praktiken en snävare definition av 

våldtäktsbegreppet och straffsänkning av brottet.  

 

Genom metodens frågor syns tydligt att undersökningen problematiserar vissa kvinnor och 

vissa män som offer för och förövare av våldtäkt. Detta har att göra med utredningens 

föreställningar och självklara antaganden om kön, klass och generation som ledde till 
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antaganden om att kvinnor som fallit offer för sexuella övergrepp i många situationer själva 

kan tilldelas en del av ansvaret för att de blivit utsatta för våldtäkt på grund av sitt beteende. I 

linje med detta finns också en bild av att somliga offer är mer oskyldiga än andra, offer för 

överfallsvåldtäkt är ett exempel på oskyldiga offer. En kvinna som istället till exempel tagit 

med eller följt med en man hem efter en utekväll anses ha fått mannen att missförstå 

intentionerna med kontakten om hon nekar när mannen vill ha samlag. Denna kvinna anses av 

utredningen i många fall vara ung, självständig och oberoende och hon får också vara 

medveten om att hennes beteende medför risker, risker hon själv har ansvar för att undvika 

om hon inte vill bli utsatt för sexuella övergrepp. Utredningen exkluderar genom sitt 

utpekande av vad som kan sägas vara lägre samhällsskikt i princip alla andra sociala nivåer i 

samhället från att tillhöra problemrepresentationen. 

 

Å ena sidan leds offren i och med detta att tro att sexuella övergrepp kan vara misstag av 

mannen i fråga på grund av att han missförstått henne och hon får således då också skylla sig 

själv. Förövarna, å andra sidan, gynnas av den nya lagstiftningen som inte ser lika allvarligt 

på brottet som tidigare och de behöver inte heller ensamma bära skulden för 

övergreppssituationen. Utredningen ser allvarligare på överfallsvåldtäkter än våldtäkter där 

offer och förövare haft kontakt en kortare eller längre tid före övergreppet. Detta lägger i 

framtida fall ett stort fokus på brottsoffrets beteende som riktlinje för att kunna bestämma 

svårighetsgraden av det brott förövaren begått.       

 

Sammanfattningsvis kan sägas att undersökningen visat på viktiga resultat trots att 

utredningens förslag inte verkställdes utan istället fick göras om på nytt. Kopplingar till nutida 

undersökningar i brottet visar att delar av utredningens syn på våldtäktsbrottet med dess offer 

och förövare finns kvar i det svenska samhället än idag.  
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Bilaga: Didaktisk reflektion - Att använda uppsatsens 
undersökningsområde i historieundervisning. 
 

Inom historiekurserna är jämställdhet är ett centralt begrepp i ämnesplanerna för 

gymnasieskolan.
135

 Att tala om våldtäktsdebatten på 1970-talet, skillnaden i syn på kvinnor 

och män i våldtäktsfall och kvinnorörelsens, i detta fall, lyckade kamp för att få sin röst hörd 

är bra exempel på hur detta undersökningsområde kan förhållas till undervisning i 

jämställdhet mellan könen.  

 

Att till exempel ha jämställdhet som tema skulle kunna innebära att läraren plockar in ett 

urval av olika för ämnet relevanta händelser där våldtäktsdebatten skulle kunna vara en sådan. 

Det finns många aspekter som kan ses som viktiga berörande just våldtäktsdebatten och en 

sådan är det uppror ett stort antal kvinnoorganisationer slöt upp bakom för att få stopp på ett 

lagförslag som de ansåg var kvinnoförnedrande och inte alls överensstämmande med deras 

bild av verkligheten.
136

 

 

Skulle man istället tala om kvinnorörelsens utveckling över tid är kvinnornas kamp mot 

Sexualbrottsutredningen under 1970-talets andra hälft en viktig händelse som var betydande 

dels för kvinnorörelsens inflytande i samhället men dels också för kvinnor i stort som fick 

bekräftelse på att det är möjligt att påverka.
137
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