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Abstract 

This paper intends to study the nature of the rape crime, and specifically how the political 

parties in the Riksdag view the rape problem. The question of the rape law in society is 

something very complex as the rape is considered to be based on the basis of sexual gender 

norms. Questions such as masculinities, gender norms and sexual violence are addressed in 

detail and these issues leads to a difficulty for parties and politicans when it comes to control 

and shape the rape law. By investigation of the parties ideas with an idea analytical method 

and by the help of one theory that treat consent and another theory that treat sexual gender 

norms, this current study founds that a majority of the parties consider that a consent-based 

legislation is a good alternative to this problem. To introduce a consent settlement would, 

according to the majority of the parties lead to access these complex issues. Most parties 

focused to large extent on the victims verbal expression of ”no” or ”yes”. The verbal 

expression is used as an evidence of whether the victim had been raped or not according to the 

sources of debates of political parties. This complex issue is discussed more in details in the 

current study. 

Key words: Rape law, Consent-based legislation, Gender norms, Masculinities, Sexual 

violence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 
Inledning ................................................................................................................................................ 1 

Problemformulering .............................................................................................................................. 1 

Syfte- och frågeställningar .................................................................................................................... 2 

Tidigare forskning och perspektiv på våldtäkt ................................................................................... 2 

Teori ........................................................................................................................................................ 4 

Andersons typologier(No, Yes och Negotiation-modellerna): .......................................................... 4 

MacKinnons jämställdhetsteori: ........................................................................................................ 7 

Metod .................................................................................................................................................... 10 

Analysverktyg ...................................................................................................................................... 11 

Mina analysverktyg .......................................................................................................................... 11 

Material ................................................................................................................................................ 12 

Analys ................................................................................................................................................... 13 

Deskriptiv analys ............................................................................................................................. 13 

Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet: ...................... 13 

Socialdemokraterna och Moderaterna: ....................................................................................... 17 

Sverigedemokraterna: .................................................................................................................. 19 

Teoretisk analys ............................................................................................................................... 20 

Nej-Modellen ................................................................................................................................ 20 

Ja-Modellen .................................................................................................................................. 21 

Förhandlings-modellen ................................................................................................................ 23 

Jämställdhetsmodellen ................................................................................................................. 24 

De partier som inte kunnat placeras i Modellerna ...................................................................... 25 

Diskussion- och Resultat ..................................................................................................................... 27 

Slutsats .................................................................................................................................................. 29 

Litteraturlista....................................................................................................................................... 30 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Inledning  

Det har förts livliga diskussioner och debatter kring brottet våldtäkt inom ett flertal olika 

arenor i samhället. Kritik har kommit ifrån olika håll som handlar om våldtäktsbrottets 

karaktär, lagstiftning och även kring hur man ska på ett effektivt sätt få fram åtal och fällande 

domar till de gärningsmän som våldtar. Det har även diskuterats av ett flertal politiker om att 

man ska införa en samtyckeslagstiftning för att få grepp om våldtäkterna. Anledningen till att 

just våldtäktsbrottet är ett så komplext brott är för att den anses vara baserad utifrån sexuella 

könsnormer (Mackinnon 1989, 180-181). Detta skapar då en problematik åt de politiker som 

ska lagstifta våldtäkt, de poliser och åklagare om ska behandla våldtäktsfall och även för de 

domstolar som ska döma våldtäkter. Våldtäktsbrottet anmäls i en väldigt liten grad och det är 

en väldigt låg uppklaringsprocent på våldtäkter (Brottsförebyggande rådet 2014, 28).  

Den tidigare justitieministern Beatrice Ask och den nuvarande justitieminister Morgan 

Johansson (S) har diskuterat kring förbättrandet av våldtäktslagstiftningen och de både ville se 

en ny översyn av sexualbrottslagstiftningen (Holmberg 2014). Även Justitieutskottet som är 

det utskott i riksdagen som behandlar kriminalpolitiska frågor ville under februari 2014 se 

över våldtäktslagstiftningen. Det är utskottet som tar initiativ till ändringar när det kommer till 

t.ex. lagstiftning om ett enskilt brott och detta debatteras/beslutas sedan i Riksdagens 

kammare av samtliga partier (Riksdagen 2014).  

Det statsvetenskapligt intressanta är att se hur våldtäktsbrottets komplexa karaktär bemöts av 

de politiska partierna just för att den baseras utifrån sexuella könsnormer. Kan det vara genom 

mera resurser till utredningar, lägre bevisbördor, införa högre straffskalor eller kan det vara 

genom en samtyckeslagstiftning eller är det andra former av åtgärder som de tycker kan 

åtgärda problematiken kring våldtäkterna?  

Problemformulering 

Som illustrerats ovan finns det en våldtäktsproblematik och det statsvetenskapliga problemet 

ligger i hur politiker och de politiska partierna lagstiftar om sexuella könsnormer (normer som 

många tar för givet). Det är i riksdagen som olika lagar godkänns att träda i kraft och där 

riksdagens olika partier tillsammans debatterar om dessa lagförslag för att finna konsensus 

eller majoriteter. Dessa könsnormer skapar en stor problematik (i mitt fall 

våldtäktslagstiftningen) och kan leda till en låg anmälningsbenägenhet från samhället, leda till 

ett lågt förtroende för rättsväsendet eller att personer som anklagas för att begå våldtäkter 

kanske inte förstår att de kränkt en persons sexuella integritet. För att kunna förstå denna 

problematik kommer jag undersöka om ”hur” partierna argumenterar kring dessa frågor och 
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även med hjälp av tidigare forskning/kunskap om våldtäkter kan detta förhoppningsvis leda 

till en bättre förståelse till varför våldtäktsbrottet är så komplext/svårgreppbart för politiker. 

Syfte- och frågeställningar 

Syftet med min studie är att genomföra en systematisk analys av Riksdagspartiernas idéer om 

hur de tänker kring våldtäktsproblematiken inkluderat lagstiftningen, eventuell införande av 

samtyckelagstiftning och förbättring för polisen och åklagarens arbete kring våldtäkter. Vad 

säger de olika partierna och vad har de främst för idéer kring allt detta? 

- Hur ser riksdagspartiernas idéer ut kring våldtäktsbrottet? 

- Hur förhåller sig dessa idéer till olika samhällsvetenskapliga perspektiv på 

kriminaliseringen av våldtäkt?  

Tidigare forskning och perspektiv på våldtäkt 

Susan Estrichs bok Real Rape (1987) sägs att det (under slutet av 80-talet) hade skrivits 

mycket om att en del feminister ansåg att den officiella statistiken som förs kring våldtäkter 

inte reflekterade den egentliga nivån, detta eftersom att våldtäkt är ett underrapporterat brott i 

samhället. I USA görs årligen en stor nationell studie om olika brott, den s.k. Uniform Crime 

Reports (UCR) som baserar sig på aktuell statistik. Samlag utan samtycke, sexuell kränkning 

eller våldtäktsförsök är inkluderat i UCR (se Estrich 1987). Rapporten hade konstaterat att 

våldtäkt är väldigt underrapporterat i samhället (Estrich 1987, 10-11). Denna slutsats låg till 

grund även i en viktimiserings studie där studien konstaterade att hela 50 procent av de 

intervjuade personerna hade blivit våldtagna, men inte hade anmält detta (ibid.). Studier visar 

även att kvinnor som anmäler våldtäkter till polisen är de som blivit våldtagna av främlingar 

och att ju närmare relation ett offer har till gärningsmannen desto större sannolikhet blir det 

att kvinnan inte anmäler (ibid.). Andra studier har visat att kvinnor inte väljer att anmäla ett 

våldtäktsförsök eftersom att de har klarat att motstå övergreppet (Estrich 1987, 13).  

Carole Pateman har även hon i sin bok The disorder of women (1989) behandlat våldtäkter 

under början av 90-talet. Våldtäkter sker enligt Pateman i alla slags samhällsklasser och åldrar 

men trots detta så anmäls inte majoriteten av våldtäkterna. Det fundamentala problemet med 

våldtäktsfallen är om det skett samlag via samtycke. En anledning till att det fälls mindre 

domar och varför så få anmäler våldtäkter är, enligt Pateman, för att kvinnor inte tror att de 

kan övertyga/bevisa för rättsväsendet att de blivit våldtagna, om kvinnorna nu inte är väldigt 

fysiskt skadade eller om de har försökt motstå övergreppet (Pateman 1989, 77-78). 
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På grund utav att så få våldtäktsfall blir anmälda och att många av dessa inte följs upp så leder 

detta till att det brutalaste fallen prioriteras (Pateman 1989, 79-81). Det konstaterats även från 

Pateman att våldtäkter är något väldigt svårt att behandla korrekt. Hon belyser att 

rättsväsendets uppfattning tenderar se de flesta våldtäktsmännen som enbart vårdslösa och 

oaktsamma där dessa män inte medvetet vill kränka andras integritet. Denna uppfattning 

ignorera de empiriska evidensen om våldtäkter, där 70 procent av våldtäkterna har blivit 

planerade i förväg (ibid.). 

Catharine A. MacKinnon har i sin bok Are women human (2006) bl.a. skrivit att våldtäkter 

används av män för att förnedra eller tillfredsställa sig själva genom att kränka kvinnors 

sexuella integritet. (MacKinnon 2006, 170). MacKinnon säger att det bör etableras en vision 

som ämnar till att skapa en ny internationell ordning för att stoppa våldtäkterna, där män 

slutar bruka våld gentemot kvinnor för deras egna ändamål (MacKinnon 2006, 173). 

Kränkning gentemot kvinnor bör vara en del av de oskrivna normerna i samhället där kvinnor 

inte exkluderas (ibid.). De flesta våldtäkterna är underrapporterade för att kvinnor har ett lågt 

förtroende för rättsväsendet (MacKinnon 2006, 244). 

Catharine A. MacKinnon skriver även i sin bok Womens lives, Mens laws (2005) om sexuella 

övergrepp och våldtäkter. Sexuella övergrepp är baserade på sexnormer om kränkning. Denna 

analys som förts av MacKinnon har grund i data och erfarenheter som kommit från sexuella 

övergrepp sedan år 1970 (MacKinnon 2005, 240-241). Bland människor så är sexuella 

kränkningar systematiskt påtvingat människor som är socialt ojämlika, och denna 

könsbaserade ojämlikhet skapar sexuella offer. MacKinnon konstaterar att män oftare är 

initiativtagaren och kvinnan oftare faller som offer. Utifrån insamlad empiri så är slutsatsen 

ifrån MacKinnon att mänskligt sexuella beteende är socialt konstruerade via attityder, 

ideologier, regelstyrdheter och identitetsdefinitioner istället för något naturligt tillstånd (ibid.). 

Problemet med våldtäktslagstiftningen är att när den försöker behandla våldtäkter så uppfattas 

parterna att vara socialt jämlika vilket då exkluderar maktordning och ojämlikheter mellan 

könen (MacKinnon 2005, 242-243). 

Catharine A. MacKinnon har även i sin bok Sex equality (2001) behandlat våldtäkter mera 

ingående (MacKinnon 2001, 772-773). MacKinnon konstaterar att våldtäkter är väldigt 

underrapporterade i USA vilket leder till att majoriteten av våldtäktsmännen inte ställs till 

svars för sina handlingar. Detta leder i sin tur till att många våldtäktsoffer får ett lågt 

förtroende gentemot rättsväsendet och det skapas ett mörkertal (ibid.). 
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De flesta våldtäktsoffren är kvinnor/tjejer. En av fyra kvinnor har upplevt en våldtäkt i USA 

enligt MacKinnon och 38 procent av tjejerna har rapporterat att de blivit sexuellt kränkta av 

män som de har en nära relation till. Siffrorna baseras utifrån självdeklarationsstudier 

(MacKinnon 2001, 776-777). 

Författaren Katrine Kielos har även hon i sin populärvetenskapliga bok Våldtäkt och romantik 

(2008) behandlat våldtäkter. Kielos säger att kvinnor är i högre grad räddare än män att bli 

våldtagna, där en studie som gjorts av Stephanie Riger och Margaret T. Gordon konstaterat att 

en tredjedel av alla kvinnor oroar sig dagligen för att utsättas för en våldtäkt och de andra två 

tredjedelarna oroar sig regelbundet (ref. i Kielos 2008, 107). Susan J. Brison forskar om 

våldtäktsoffer och säger att offren alltid försöker bearbeta trauman efter dem blivit våldtagna 

om och om igen på det sättet de tror är det rätta, vilket leder till att de misslyckas gång efter 

gång. Detta leder till att det istället etableras en känsla av hopplöshet och en ouppnåelig 

tillvaro kring hantering av ångest (Brison ref. i Kielos 2008, 96). 

Teori 

Andersons typologier(No, Yes och Negotiation-modellerna): 

Lagstiftningen definierar ofta (men inte alltid) våldtäkt så som att en man har en sexuell 

interaktion med en kvinna genom att ta till våld eller genomför en sexuell interaktion utan 

hennes samtycke (Anderson 2005, 103). Att ta till våld menas att mannen använder sig utav 

en fysisk kraft eller med en psykisk hotande kraft i syfte att ha sexuell interaktion. Interaktion 

utan hennes samtycke innebär att kvinnan inte gick med på den sexuella interaktionen (ibid.). 

Inom akademin har det uppkommit flera olika förslag på en reformering av 

våldtäktslagstiftning. Det argumenteras om att kraven kring den åtalades våldsanvändning och 

offrets motståndskraft är gammalmodiga och orättvisa. Utifrån detta kritiska perspektiv borde 

våldtäktsbrottet istället definieras som ”sex utan samtycke”. Andersson beskriver två modeller 

(eller perspektiv) för att kunna förstå den största svårigheten att enas om definitionen av 

våldtäktsbrottet (Anderson 2005, 104). Den första kallar Anderson för ”The No model” och 

den andra för ”The Yes model”. Kategorin ”The No model” innebär att när en kvinna säger 

NEJ till mannens sexuella närmanden så innebär det att hon inte samtycker till detta. Här ska 

rättsväsendet se att en sexuell penetrering efter denna punkt är klart och tydligt en våldtäkt. 

Ett nej menas med ett nej; dvs. utan ett nej så förutsätter lagen att kvinnan har samtyckt till 

den sexuella penetreringen och ser det därmed inte som en våldtäkt. Modellen innefattar att 

mannen inte behöver använda en fysisk kraft till att erhålla sex och kvinnan behöver inte 
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heller fysiskt motstå hennes attackerare för att kunna bevisa att hon inte samtycker. Istället 

behöver hon verbalt uttrycka sin vägran till sexuell penetrering (ibid.). 

Problemet med ”The No model” är bl.a. att den inte kan redovisa för hur offret reagerar till 

sexuella trauman. Kvinnor kan under omständigheterna reagera med en mental frysning och 

en fysisk paralys. Trauman från situationen (där mannen ska våldta henne) kan eliminera 

hennes förmåga till att fysiskt vägra och även kraften till att säga nej. Under kategorin ”The 

Yes model” måste mannen däremot erhålla en bekräftande form av tillåtelse från personen 

innan han penetrerar denne (Anderson 2005, 105). Om kvinnan inte uttrycker ett tydligt JA av 

något slag så förutsätter lagen att kvinnan inte samtycker och därmed blir den sexuella 

penetreringen en våldtäkt. Förespråkare av ”The Yes model” tar upp två viktiga punkter med 

denna modell. Den första är att de tydliggör det faktum att enbart en kvinnas tystnad kan inte 

innebär ett JA. Det andra är att de understryker det faktum att en kvinna kan uttrycka ett JA 

genom hennes icke-verbala beteende. Detta exemplifieras genom att säga att en kvinna kanske 

inte uttrycker ett verbalt ja men är med på omständigheterna och interagerar med mannen, här 

har kvinnan då interagerat utan att ha rent verbalt sagt ett ja. När detta förekommer så säger 

såväl Yes- som No-modellerna att tystnaden då utgör samtycke från kvinnans håll (ibid.). 

Det fundamentala problemet med dessa två modeller (yes/no) när det gäller reformeringen av 

våldtäktslagstiftningen är den allmänna föreställningen av själva samtycket. Rent traditionellt 

sätt så har sexuellt samtycke definierats utifrån kvinnans passiva medgörlighet och mannens 

sexuella initiativ (Anderson 2005, 106-107). 

Anderson presenterar här nu en annan modell kring reformering av våldtäktslagstiftningen, 

vilken hon döper till ”The Negotiation Model” – på svenska, den s.k. 

”förhandlingsmodellen”. Modellen argumentera för att lagen bör avskaffa kraven kring 

kvinnans samtycke (där kvinnan måste bevisa att hon inte samtyckte till penetreringen). 

Istället bör lagen förespråka det centrala med ”Negotiation” där en person bör konsultera med 

sin partner innan en sexuell penetrering etableras (Anderson 2005, 107-108). Negotiation 

kräver inte enbart en verbal kontakt för penetrering. Istället skulle den kräva vad mänskliga 

partners redan har en, en kommunikativ växling mellan varandra om de vill interagera rent 

sexuellt eller inte innan en penetrering inträffar. Speciellt förespråkar denna modell att lagen 

bör definiera våldtäkt som en akt av sexuell penetrering med en annan person när den 

skyldige misslyckats med att förhandla om penetreringen med partnern innan den inträffar. 

Lagen bör definiera ”Negotiation” som en öppen diskussion där partners kommer fram till en 

frivillig överenskommelse kring penetrering. Förhandlingarna skulle då vara verbala om inte 
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personerna har etablerat en kontext där de kunde läsa och förlita sig på varandras icke verbala 

beteenden. Tvång, våld och feltolkning skulle då vara bevis på ett förhandlings misslyckande. 

”The Negotiation model”, enligt Andersson - skulle förbättra våldtäktslagstiftningen genom 

att maximera autonomi och jämlikhet och minimera tvång och underordning. Modellen skulle 

kräva från människor att de ska behandla deras sexuella partner med respekt och omtanke, 

enligt Andersson. (ibid.) 

Både Yes och No-modellerna kring reformeringen av våldtäktslagstiftningen är, enligt 

Anderson, grundat kring den heterosexuella iden om samtycke (Anderson 2005, 108-109). 

Samtycke definieras här som en frivillig medgörlighet till vad en annan förslår eller vill. I 

samtyckesmodellen om sexuella relationer så är det mannen som vill och föreslår sex och 

kvinnan som frivilligt går med på detta. En modell av heterosexualitet är härmed konstruerad. 

Mannen vill att en sexuell penetrering ska uppkomma och hon överlämnar sig gladligen till 

hans önskan. Om kvinnan på ett fysiskt sätt motstår, säger nej eller misslyckas med uttrycka 

sitt samtycke kring hans handlingar så ser lagen den sexuella penetreringen som våldtäkt 

(ibid.). 

Både Yes och No-modellerna förkastar inte den passiva medgörligheten som är en del av 

uppfattningen om samtycke men Anderson kritiserar förespråkare för dessa modeller genom 

att belysa det faktum att de baserar deras argument ifrån rådande könsnormer och menar att 

dessa modeller misslyckas med att verkligen förebygga sexuellt tvång eller försvara den 

sexuella autonomin (Anderson 2005, 109) Till skillnad från enbart ett samtycke där kvinnan 

går med på att mannen interagerar mot henne så kräver Negotiation-modellen konsultering 

innan penetrering vilket definitionen av samtycke inte kräver. Att fråga personers viljor ger 

dem en möjlighet att öppna upp eller sätta gränser för en sexuell interaktion. Denna 

kommunikation uttrycker ett intresse i den andra personens perspektiv (Anderson 2005, 122-

123). 

Negotiation-modellen är könsneutral och förutsätter inte heterosexualitet. Både män och 

kvinnor kan vara skyldiga till våldtäkt under modellen. Överenskommelsen mellan två 

personer är både aktiv och dynamisk, dessa kan förändras över tid och måste ta hänsyn till 

kontexter och ändrade omständigheter (Anderson 2005, 124-125). Här tar modellen in delar 

av både Yes och No-modellen, d.v.s. det viktiga med en verbal vägran, men enbart efter att 

partners har kommit överens med att påbörja en sexuell penetrering. Språket kräver att man 

klargör ens önskan över tid och med en etablerad förståelse mellan två människor engagerar 

dessa och konstruerar en förhandling. Genom att repetera den ömsesidiga förståelsen och 
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önskan över tid så kan personer etablera ett sexuellt beteendemönster som förebygger 

missförstånd och onödiga konflikter (ibid.). 

Om man utgår ifrån The Negotiation-modellen i rättsväsendet så kräver det att den som 

anklagar en person för våldtäkt måste bevisa att personen har misslyckats med en förhandling 

innan det inträffade sexuella penetreringen. Detta skulle kunna bevisas genom konstaterande 

kring om den åtalade inte hade diskuterad handlingen med personen (Anderson 2005, 126-

127). Andra sätt att bevisa detta kan vara att se om den åtalade ljög för sin sak, misslyckade 

att diskutera saker som säkert sex med partnern, behandlat personen som ett objekt utan 

känslor och invigde en penetrering utan någon typ av kommunikativ diskussion (ibid.). 

MacKinnons jämställdhetsteori: 

MacKinnon börjar med att problematisera definitionen av kvinnans sociala tillstånd, där hon 

först säger att om sexualitet likställs med definitionen av vad en kvinna är och tvångsaktigt 

sex förknippas med sexualitet så innebär det att våldtäkt ses som något när det kommer till 

kvinnans sociala tillstånd (MacKinnon 1989, 172). Lagen betraktar våldtäkt som ett sexbrott 

där själva sexet är det centrala och definierar våldtäkt som en sexuell penetrering som har 

skett med våld eller tvång och utan ett samtycke. Problemet i detta synsätt är, enligt 

MacKinnon, att sexualitet definieras under den manliga dominansen vilket även våldtäkt gör 

(ibid.) 

En effekt av det heterosexuella perspektivet och den manliga dominansens definierande av 

sex är, att våldtäktsbrottet centrerar runt sexuell penetrering (MacKinnon 1989, 172). Lagen 

som ska beskydda kvinnans sexualitet från våldsaktiga kränkningar definieras och konstrueras 

därmed utifrån manliga könstermer. Genom dessa manliga normer så blir våldtäkt juridiskt 

sett snarare ett brott mot kvinnans partner (monogamy) än mot kvinnans egna sexuella dignitet 

eller intima integritet. Rent socialt sätt så menar MacKinnon att kvinnans sexualitet är något 

hon blir bestulen på; hon säljs, köps eller byts mellan andras händer. Kvinnan äger själv aldrig 

riktigt genuint sin egen sexualitet eftersom vi lever i en mansdominerad värld. (ibid.) 

Detta, enligt MacKinnons argument ovan, förklarar männens obegriplighet när det kommer 

till kvinnans känslomässiga tillstånd när/efter hon blir våldtagen (MacKinnon 1989, 173). För 

männen har kvinnan ingenting att förlora. Det är svårt att se själva penetreringen som en 

kränkning från mannens perspektiv, vilket leder till att fokus ligger på sex och inte på 

kvinnans sexuella integritet. Nivån för en acceptabel våldsanvändning definieras precis 

ovanför nivån som anses vara det normala manliga sexuella beteendet, istället för att definiera 
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den utifrån kvinnans perspektiv. Den manliga definitionen av acceptabel våldsanvändning 

leder till att man riktar fokus på våldsanvändningen inom våldtäkter och inte även på den 

sexuella kränkningen utifrån kvinnans perspektiv. Våldtäkt blir inte mindre sexuellt för att 

den blir mera våldsam enligt den manliga sexualiteten, menar MacKinnon (ibid.). 

MacKinnon problematiserar det faktum att våldtäkt inte associeras till sexuellt samlag i den 

grad som det behövs i den manliga dominansordningen, utan bara associeras till en manlig 

definition av oacceptabel våldsanvändning vilket i sin tur gör att kvinnor inte sällan har svårt 

att skilja på våldtäkt och sexuellt samlag medan i de manliga könsnormerna så kan man det 

(MacKinnon 1989, 174). 

Olika reformeringar av våldtäktsbrottet har ämnat att omdefiniera det som ett sexuellt 

övergrepp, men MacKinnon säger att man istället bl.a. bör lägga fokus på den sexuellt 

normativa nivån kring våld (MacKinnon 1989, 174). Om den normen inte blir konfronterad så 

kommer inte skillnad mellan våld och sexualitet att kunna slås fast när det kommer till den 

existerande rättsdefinitionen. Åtal har inte ökat i och med olika reformeringar och frågan 

kvarstår om vad som anses vara våldsamt i den sexuella arenan. De flesta våldtäkterna 

kommer inte att tolkas som att vara kränkningar gentemot kvinnor så länge sambandet mellan 

sex och våldsamhet i de rådande (manliga) könsnormerna inte problematiseras. Syftet med 

samtycke är att ge kvinnan kontroll över samlaget i de manliga könsnormerna. Män initierar 

och kvinnor bestämmer. Dock säger MacKinnon att detta ideal inte alls är jämställt (ibid.). 

Om samtycke arbetar under ojämnställda omständigheter mellan könen så bör man se till de 

underliggande maktstrukturerna när det kommer till kvinnans begränsningar liksom 

ojämlikheten när det gäller den sexuella arenan (MacKinnon 1989, 175). Utövandet av 

kvinnans ”makt” kräver mera fundamentala sociala ändringar. Kvinnors samtycke formas 

utifrån deras relation till männen och beror på vem hon har relationer till och inte över vad 

hon säger eller gör. Om våldtäktslagen ska existera för att öka kvinnans kontroll över 

tillgången till deras sexualitet och för att försvara samtyckets syfte så skulle den behöva 

beakta ojämställdhet i förhållandet mellan män och kvinnor (ibid.). 

Det är problematiskt om frånvaron av ett nej, eller Anderssons alternativ om en ”förhandling”, 

anses räcka för att belägga samtycke. Exempelvis kan det faktum att en kvinna och man 

känner varandra tolkas som att kvinnan samtycker till sex om hon befunnit sig i en sexuell 

situation med den mannen (jfr MacKinnon 1989, 176). Här kan det inte förekomma en 

våldtäkt om inte en främling kränker kvinnans sexuella integritet. Män som känner kvinnor 
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anses inte våldta annat än vid exceptionella tillfällen, och MacKinnon påpekar här att nästan 

hälften av alla kvinnor blir våldtagna eller faller offer för våldtäktsförsök minst en gång i 

deras liv. Kvinnor har större risker att bli våldtagna än att våldta (ibid.). 

Inom den manliga dominansen anses det ofta att det är mindre traumatiskt och smärtsamt för 

kvinnan att bli våldtagen av någon som hon känner, men faktum är att kvinnor oftast känner 

sig mera traumatiserade efter att blivit våldtagna av någon som de känner eller litar på än av 

en främling som de inte har några relationer alls med (MacKinnon 1989, 177). Ibland anses 

det som att män och kvinnor lever under olika kulturer. Att våldtäkt har definierats utifrån 

manliga sexuella termer gör att det uppkommer problem för lagstiftningen. Skillnaden mellan 

våldtäkt och ett vanligt samlag centrerar gemensamt kring vad som inom mannens värld 

tolkas som att vara kvinnans vilja (ibid.). 

MacKinnon problematiserar det faktum att kvinnan rent socialt ofta är en passiv mottagare när 

det kommer till sexuell interaktion (MacKinnon 1989, 177). Detta gör att det kan uppstå 

problem med missförstånd och höjda risker för skada eftersom att man ser kvinnan som något 

erotiskt. Allt detta kommer ifrån den normativa effekten där kvinnan blir objektifierad. Så 

länge dominans av kvinnor objektifieras och sådan sexism är norm så kommer det innebära 

svårigheter kring att ändra på de strukturella dimensionerna. Denna underliggande sfär gör att 

kvinnan kanske inte säger ifrån när de inte vill ha samlag med mannen (ibid.). 

Så länge sex anses vara något som männen utövar mot kvinnan så kommer det centrala att 

vara mer om mannen tagit till våld mot kvinnan under ett sexuellt samlag än att kvinnan 

samtyckte till penetreringen (MacKinnon 1989, 178-179). Att våldta anses vara en manlig 

handling och att bli våldtagen är något som enbart kvinnor upplever, allt detta definieras rent 

socialt. De flesta kvinnor upplever att våldtäktslagen inte kan hjälpa dem. Kvinnor drar den 

slutsatsen att för att bli våldtagen eller sexuellt kränkt så behöver de bevisa detta i domstolen. 

Detta gör att kvinnor inte väljer att anmäla eller väljer att ta itu med det, vilket i sin tur leder 

till att den sociala standarden blir att kvinnor som inte kan bevisa i rätten att de blivit 

våldtagna har då inte ansetts blivit våldtagna. Från kvinnans perspektiv så är våldtäkt inte 

något som är förbjudet utan snarare reglerat (ibid.). 

Våldtäktsbrottet är definierad och bedöms utifrån mannens synvinkel, där tvångsaktigt sex 

kan anses som normalt sex och där samtycke har erhållits frivilligt från kvinnan under den 

manliga dominansen (MacKinnon 1989, 180-181). Detta gör att det är mannens uppfattningar 

av kvinnans vilja som avgör om hon blivit kränkt eller inte. Våldtäktsbrottet är inte som andra 
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brott eftersom att våldtäkt är sexuellt definierad av könsnormer. Många kvinnor blir våldtagna 

av män som har insikt i att de våldtar men väljer att fortsätta. Lagen anser detta vara en fråga 

om sex. Det konstrueras enbart en verklighet av situationen och när en kvinna förlorar i ett 

våldtäktsfall så är det typiskt sett genom att hon inte kunnat bevisa att hon inte samtyckte till 

samlaget, vilket då tolkas som att kvinnan inte blivit skadad alls. Hon hade samlag, och enbart 

samlaget kan inte innebära skada enligt gängse normer (ibid.). 

Genom ett feministiskt perspektiv så efterfrågas det enligt MacKinnon att man istället antar 

kvinnors perspektiv på våldtäkt (MacKinnon 1989, 182). Problemet med våldtäkt är då att det 

är en akt av underordning gentemot kvinnan utförd av mannen. Detta uttrycker och 

reproducerar kvinnans ojämlika ställning gentemot mannen. Om sexualitet är en maktrelation 

mellan könen så är samtycke en företeelse under ojämlika omständigheter (ibid.). 

Ju mera rutinen av det sexuella kränkandet av kvinnan kvarstår och ju mera kvinnan blir 

objektifierad desto svårare blir det att ändra på den normativa ordningen (MacKinnon 1989, 

183). Det stora problemet med våldtäktslagstiftningen är att den anser att det enbart finns en 

objektiv existerande uppfattning och en där det måste bevisas att samtycke inte förelåg eller 

att våld eller hot använts för att tvinga en person att ha sex. När verkligheten är ojämställd så 

kan inte lagstiftningen fungera korrekt enligt sådana enkla premisser. Den är enbart manligt 

definierat, och man bör hantera dessa frågor mera djupgående och studera det socialt 

acceptabla och hur könsnormerna i samhället ser ut att vara för att kunna handskas med 

våldtäktsproblemet (ibid.). 

Metod  

Då jag avser att studera riksdagspartiernas idéer så är metoden Idéanalys lämplig för mig att 

använda. Idéanalys är en textanalytisk metod och avser helt enkelt att vetenskapligt studera 

politiska budskap (idéer) i texter (Beckman 2005, 11-12). Avsikten kan vara att tolka och 

beskriva (som i mitt fall) innebörden av det politiska budskapet och/eller ta ställning till 

hållbarheten i det politiska budskapet beroende på vad man ämnar att studera (Beckman 2005, 

14). 

Det finns olika former av en idéanalytisk studie med hänsyn till de aktörer som har framfört 

ett politiskt budskap. En form (som i mitt fall) kallas aktörscentrerade studie handlar om de 

aktörer som framför en ståndpunkt eller ideologi. Det centrala här är aktörernas ståndpunkter 

och inte enbart argumenten. Ett exempel på en aktör kan vara ett politiskt parti, där den mest 

relevanta formen för min studie är den aktörscentrerade studien. Då jag är främst intresserad 
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av hur de olika politiska partierna (aktörerna) framför sina idéer kring våldtäkt. Det positiva 

med en aktörscentrerad idéanalys är att en framställning av ett politiskt budskap sker i en 

rikare form då man framhäver både ståndpunkter och även de aktörer som framhäver dessa 

ståndpunkter. På så sätt får man en bättre inblick i det man avser att studera som t.ex. hur 

politiska partier förhåller sig till (i mitt fall våldtäktsfrågan) olika frågor (Beckman 2005, 17-

18). 

Analysverktyg 

Ideanalysen inbegriper tre olika sorters analystekniker för att komma åt materialet på bästa 

sätt beroende på vad man avser att studera: begreppsanalys, argumentationsanalys och 

innehållsanalys (Beckman 2005, 30-31). I mitt fall handlar det närmare om 

argumentationstekniken i idéanalysen 

Politiska budskap består av olika argument när det gäller om man är för eller emot olika 

påståenden. Dessa argument kan användas för att klargöra t.ex. politiska partiers egna 

uppfattningar om en fråga. Detta intressanta för mig är att se hur de olika politiska aktörerna 

som representerar partierna för deras (i mitt syfte om våldtäktsbrottet) argument (jfr. Beckman 

2005, 38) Argumentationstekniken i idéanalysen är lämplig att använda för att t.ex. beskriva 

något rent systematiskt i ett ämne eller i en specifik debatt. Syftet är att närmare studera 

argumentationen i debatterna. Detta för att tydliggöra uppbyggnaden av argumenten och hur 

de olika argumenten förhåller sig mot eller till varandra. Genom att använda sig utav 

argumentationstekniken så ökar ens förståelse där man rent generellt kan beskriva handlingen 

av vad debatterna egentligen behandlar närmare (ibid.). En utvecklad mall för en idéanalys 

finns inte, utan här har man en stor frihet att utveckla egna analysinstrument som passar sitt 

syfte (Bergström & Boréus 2012, 173). 

Mina analysverktyg  

För den deskriptiva analysen kommer jag enbart att ta ut partiernas idéer ifrån debatterna för 

att sedan presentera det mest centrala för att göra det så tydligt som möjligt. Här kommer jag 

inte att använda mig utav några specifika mallar/analysmodeller. 

För den teoretiska analysen kommer jag att använda mig utav fyra olika modeller som har 

härstammat ifrån mina teorier. I min första teori så presenteras det tre teoretiska modeller som 

är Nej-modellen, Ja-modellen och Förhandlings-modellen. I den andra teorin behandlas 

ämnen som jämlikhet, det sexuella våldet och könsnormer. Här kommer den fjärde modellen 

att kallas jämställdhetsmodellen och den presenteras inte som en ren ”modell” i teorin (till 
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skillnad från Nej-, Ja och Förhandlingsmodellerna), utan jag har själv kallat detta för en 

modell. Jag kommer att använda mig utav partiernas idéer för att sedan se hur dessa närmast 

förhåller/placerar sig till de olika modellerna, detta för att tydliggöra hur de ställer sig till 

dessa olika perspektiv (modellerna). Vad varje modell inbegriper presenteras närmare i 

analysmodellen nedan. 

Nej-modellen Ja-modellen Förhandlings-modellen Jämställdhetsmodellen 

Modellen 

förespråkar 

samtycke och 

där ”Ett nej 

alltid är ett 

nej” från offret 

gällande den 

sexuella 

kontexten 

(Anderson 

2005: 104). 

Modellen 

förespråkar 

samtycke och 

inbegriper 

argument om att en 

person måste få en 

bekräftelse innan 

penetrering. 

Person som ska 

penetreras måste 

uttrycka i någon 

form ett tydligt JA 

(Anderson 2005: 

105). 

Modellen förespråkar inte 

samtycke utan istället 

fokuserar på den 

kommunikativa växlingen 

(förhandlingen) mellan 

individerna innan en 

penetrering inträffar. 

Exempel på 

förhandlingsmisslyckande 

skulle då vara Våld, tvång 

eller misstolkning från 

gärningsmannens sida. 

(Anderson 2005: 107-

108). 

   

Modellen behandlar de 

argument om 

maskuliniteter, manliga 

dominansen, sexuella 

våldet (MacKinnon 

1989: 172-173) och 

könsnormer 

(MacKinnon 1989: 180-

181). Här är fokus på 

indicier av 

ojämställdhet, sexistiska 

könsnormer och manligt 

konstruerade synsätt på 

sexuella situationer 

(t.ex. vad som är 

acceptabel 

våldsanvändning). 

 

Material  

För att kunna besvara mina frågeställningar bör jag få fram material ifrån partierna som 

behandlar dessa typer av frågor (våldtäkt och samtycke). Det har förts flera debatter i 

riksdagenskammare om dessa typer av frågor (som våldtäkt och sexualbrott) och i mitt 

material kommer jag att använda mig utav tre olika debatter där alla behandlar 

våldtäktsbrottet. Jag utgår ifrån att ledamöternas idéer i debatterna även representerar 

partiernas idéer. Eftersom att partierna lägger ett förtroende till dessa ledamöter att 

representera hela partiet när det kommer till en riksdagsdebatt där viktiga politiska frågor 

behandlas. 
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Den debatt som jag först kommer att studera är den som har förts den 27 februari 2014 

”Översyn av våldtäktsbrottet” (Riksdagens protokoll 2013/14:75 (16§) Översyn av 

våldtäktsbrottet). Debatten handlar om att våldtäktslagstiftningen bör ses över. Där initiativet 

ifrån justitieutskottet vill att regeringen ska tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska 

granska anledningen till att så få våldtäktsanmälningar leder till fällande domar och åtal, 

lämna förslag om hur man kan förbättra polisens och åklagarens arbete kring våldtäkter och 

att stärka brottsoffrets ställning. Trots att lagstiftningen kring våldtäkt har setts över tidigare 

så har den inte fungerat (enligt Justitieutskottet) på ett tillfredställande sätt. Debatten 

behandlar även frågan om man ska införa en samtyckesbaserad lagstiftning (Betänkande 

2013/14: JuU37, 1). Debatten representerar ledamöter ifrån sex av åtta riksdagspartier. Dessa 

är Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna och 

Centerpartiet. De två som inte är med i debatten är Folkpartiet och Sverigedemokraterna.  

För att studera Sverigedemokraternas och Folkpartiet idéer så kommer jag att analysera deras 

argument ifrån debatten i propositionen som fördes den 22 maj 2013 ”En skärpt 

sexualbrottslagstiftning” (Riksdagens protokoll 2012/13: 109 (12§) En skärpt 

sexualbrottslagstiftning). Det finns tydliga inslag av våldtäktsfrågor i debatten och alla 

riksdagspartierna (inklusive Sverigedemokraterna och Folkpartiet) närvarar. Av den orsaken 

kommer även detta vara en del av mitt material. Det har även förts en interpellationsdebatt i 

Riksdagen som behandlar våldtäkt och det är den som fördes 27 januari 2015 ”Våldtäkt som 

grovt våldsbrott” (Riksdagens protokoll 2014/15:51 (§12) Svar på interpellation 2014/15:185 

om våldtäkt som grovt våldsbrott). Denna interpellationsdebatt var mellan Inrikesministern 

Anders Ygeman (S) och två ledamöter: Anti Avsan ifrån Moderaterna och Hillevi Larsson 

ifrån Socialdemokraterna. Det finns tydliga inslag av våldtäktsproblemtiken i debatten och 

även denna interpellationsdebatt kommer att vara en del av mitt material.  

Analys  

Deskriptiv analys  

Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet: 
”Miljöpartiet har länge drivit på för en lagändring och vi föreslog det även i fjol. Det behövs en 

samtyckesbaserad lagstiftning […] För att komma åt problematiken med det sexuella våldet måste 

vi även jobba med destruktiva maskulinitetsnormer […] Vi måste våga börja diskutera 

mansnormen. Ett första steg är att ha en våldtäktslagstiftning som kräver att man kan redovisa 

samtycke […]” (Gunvor Ericson (mp) Riksdagens protokoll 2013/14:75, s. 121-123). 

Miljöpartiet pratar mycket om värderingar och attityder hos unga killar och män där de säger 

för att kunna hantera problematiken inom det sexuella våldet så bör man hantera 
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maskulinitetsnormerna och det ansvar som män/killar har i den frågan. (Riksdagens protokoll 

2013/14:75, 120-123). När partiet sedan fortsätter att diskutera eventuella idéer för att komma 

åt våldtäktsproblematiken så säger de klart och tydligt att de vill se en samtyckesbaserad 

lagstiftning inom våldtäktsbrottet. Partiet ser att detta kommer leda till en normgivande effekt 

som därmed skickar signaler till samhället att det inte är acceptabelt att våldta. De är väldigt 

angelägna om att debattera frågan om maskulinitet och människovärden där partiet säger att 

dessa är de viktigaste frågorna men för att kunna komma åt detta närmare så ser Miljöpartiet 

att första steget är att införa en samtyckesbaserad lagstiftning (Riksdagens protokoll 

2013/14:75, 121-123) 

De säger att de krävs en lagstiftning som kan relateras med samhällets föreställningar om vad 

som är acceptabelt. Partiet säger ordagrant att ”ett nej ska vara ett nej” och lägger mycket 

fokus på att det ska krävas ett samtycke i sexuella handlingar. Partiet ser att ett alternativ för 

att öka uppklarningsprocenten inom våldtäkter är att utbilda rättsväsendet kring hanteringen 

med dessa brott för att öka deras kompetens inom ämnet (Riksdagens protokoll 2013/14:75, 

121-122). Även under de tidigare debatterna om våldtäktsbrottet så tydliggör Miljöpartiet att 

de först och främst vill komma åt maskulinitetsnormerna i samhället men där första steget är 

att införa en samtyckebaserad lagstiftning (Riksdagens protokoll 2012/13:109, 87-88). 

”Fru talman! Jag vill börja med att instämma i vad Gunvor G Ericson och Miljöpartiet sagt […] Vi 

i Vänsterpartiet har motionerat om en samtyckesreglering i många år […] Det gäller också det som 

Miljöpartiet tog upp, det här med det maskulina […] Det har en normerande effekt som skulle 

kunna leda till att det blir färre våldtäkter […]” (Lena Olsson (v) Riksdagens protokoll 2013/14:75, 

s. 123) 

Vänsterpartiet föreslår (som Miljöpartiet) att införa en samtyckesbaserad lagstiftning för att 

kunna komma åt våldtäktsproblematiken där de säger att de instämmer och håller med 

Miljöpartiet. Vänsterpartiet pratar om maskulinitetsnormerna i samhället där de vill att man 

lägger ett fokus på hur framställningen av en man är i samhället. Partiet ser att killar som inte 

förstår att kvinnan inte samtycker till ett samlag är något väldigt allvarligt (Riksdagens 

protokoll 2013/14:75, 123). De vill att man ska försöka hantera maskuliniteten i samhället och 

de pratar om att en samtyckesbaserad lagstiftning kan ge (som Miljöpartiet) en normgivande 

effekt till samhället. De relaterar detta med lagstiftningen om barnaga och sexköp i Sverige 

och säger att detta är angeläget att göra med våldtäkter också för att minska på dessa (ibid.). 

Vänsterpartiet säger avslutningsvis att det är dem och Miljöpartiet som varit mer angelägna 

om att införa en samtyckesbaserad lagstiftning (Riksdagens protokoll 2013/14:75, 124). 
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Vänsterpartiet hade även i de tidigare debatterna drivit för en omformering av 

våldtäktslagstiftningen genom att införa en samtyckesreglerad lagstiftning. Partiet ämnar att 

tydliggöra det faktum att ingen människa ska utsättas för ett ofrivilligt samlag och där 

samtycke kan bidra till att människor ser samlag något som baseras sig på frivillighet 

(Riksdagens protokoll 2012/13:109, 92-93). 

”Herr talman! Idag tar vi ett steg närmare en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning […] det är 

en önskvärd väg att gå för att förtydliga sexualbrottslagstiftningen […] Tänk efter är det rimligt att 

år 2014 fortfarande ha en sexualbrottslag som utgår från att kvinnan är sexuellt tillgänglig så länge 

hon inte säger något? Svaret är givetvis nej […]”(Johan Linander (c) Riksdagens protokoll 

2013/14:75, s. 131) 

Centerpartiet är även de (som Vänsterpartiet och Miljöpartiet) för en samtyckesbaserad 

lagstiftning för att effektivt kunna hantera våldtäktsproblematiken. Partiet argumenterar för att 

det inte är rimligt att basera en sexualbrottslagstiftning på det faktum att en kvinna är sexuellt 

tillgänglig så länge hon inte säger något (Riksdagens protokoll 2013/14:75, 131). 

Motiveringen för (från Centerpartiet) införandet av en samtyckesreglerad lagstiftning är inte 

främst för att öka fällande domar utan att skicka ut signaler till samhället. Om att det inte är 

acceptabelt att genomgå en sexuell interaktion med en person förrän man vet innan att 

personen går med på detta. Denna signal (enligt Centerpartiet) är det centrala med 

samtyckeskravet (Riksdagens protokoll 2013/14:75, 132). 

Centerpartiet säger i och med att den nationella polismyndigheten nu blivit en enhet så 

kommer rättstillämpningen att fungera på ett effektivare sätt för att få fler fällande domar. 

Polisens arbetsmetoder är effektivare än samtyckets krav för att öka fällande domar/åtal och 

även till att underlätta för våldtäktsoffren inom rättsprocessen (Riksdagens protokoll 

2013/14:75, 132-133). Centerpartiet ser (enligt mig) att samtycke har enbart en normativ och 

en signalerande effekt. Centerpartiet är för en samtyckesbaserad lagstiftning men de säger att 

man behöver en lagstiftning som är tydlig nog för att den ska kunna tillämpas i praktiken men 

första steget är att införa ett samtyckeskrav i sexualbrottslagstiftning för att sedan kunna 

bygga vidare på detta (Riksdagens protokoll 2012/13:109, 115-116). 

Även under den tidigare debatten hade Centerpartiet drivit för att införa ett samtyckeskrav i 

lagstiftningen där partiet (även då) tyckte att det inte är acceptabelt att utföra en sexuell 

handling mot en annan person förrän man vet innan att personen går med på detta 

(Riksdagens protokoll 2012/13:109, 114). 
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”Herr talman! […] Vi har […] hävdat att vi behöver ha en sexualbrottslagstiftning där det tydligt 

framgår att ett nej är ett nej vid alla former av sexuellt umgänge […] Precis som Miljöpartiet och 

Centerpartiet anser vi att […] varje sexuell handling som inte bygger på samtycke ska kunna 

bestraffas […] Jag vill också lyfta fram […] om det bör införas ett oaktsamhetsrekvisit i 

sexualbrottsmål […]” (Stefan Svanström (kd) Riksdagens protokoll 2013/14:75, s. 139-140)  

Kristdemokraterna förespråkar (som Miljö, Vänster- och Centerpartiet) om införandet av en 

samtyckesparagraf i våldtäktslagstiftningen. Partiet ser detta som ett alternativ för fällandet av 

fler våldtäktsmän och till att öka anmälningsbenägenheten kring sexuella övergrepp i 

samhället (Riksdagens protokoll 2013/14:75, 139-140). Kristdemokraterna säger att de ämnat 

att se en sexualbrottslagstiftning i Sverige som tydliggör och visar samhället att ”ett nej är ett 

nej” vid alla typer/former av sexuella interaktioner (Riksdagens protokoll 2013/14:7, 139). 

Partiet vill se att de sexuella handlingar som inte har erhållit ett samtycke ska kunna straffas. 

Kristdemokraterna vill tillskillnad från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet införa ett 

oaktsamhetsrekvisit i sexualbrottsmålen. Detta för att kunna döma de personer som inte 

försökt erhålla ett samtycke (Riksdagens protokoll 2013/14:75, 140). 

Kristdemokraterna nämner att de vill att hela samhället bidrar till att förhindra våldtäkter. 

Detta säger partiet är viktigt eftersom att det inte enbart är domstolarna och rättsväsendet som 

formar samhällets uppfattning på det som är acceptabelt när det gäller sexuella interaktioner. 

Kristdemokraterna säger att man bör prata mer om attityder och värderingar för att kunna 

minska på det sexuella våldet i samhället. De vill starta en debatt där civilsamhällets 

organisationer kan vara delaktiga för att bistå med erfarenheter och kunskap när det gäller 

våldtäkter. Detta för att förespråka att sexuella övergrepp/våldet inte är acceptabelt och där 

”ett nej alltid är ett” i alla sexuella sammanhang (Riksdagens protokoll 2013/14:75, 141). 

Partiet hade även under den tidigare debatten förespråkat ett samtyckeskrav i 

sexualbrottslagstiftningen för att skicka ut signaler i samhället på det som är acceptabelt och 

där de vill att samtycke ska vara något som uppkommer naturligt (Riksdagens protokoll 

2012/13:109, 119-120). 

”Det handlar om att jobba brett och med socialpolitiska insatser […] när de viktiga frågorna om 

brott och straff diskuteras. Just i det här fallet är det nödvändigt att fokusera på vad myndigheterna 

gör. Vilket stöd ger vi till brottsofferjourer och kvinnojourer […]” (Johan Pehrson (fp), 

Riksdagens protokoll 2012/13:109, s. 96) 

Folkpartiet säger att de tycker de är ett stort steg att man har breddat området kring våldtäkt 

genom att ändra begreppet ”hjälplöst tillstånd” till ”särskilt utsatt situation” (Riksdagens 
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protokoll 2012/13:109, 95). Partiet ser ett brett arbete med socialpolitiska insatser som ett svar 

på våldtäktsproblematiken genom att lägga fokus på vad ansvariga myndigheter gör och bidra 

med stöd till de brottsofferjourer/kvinnojourer som hanterar våldtäktsoffer. Folkpartiet ser 

även ett målsägandebiträde som ett alternativ (Riksdagens protokoll 2012/13:109, 96). 

Folkpartiet ser (som Miljö, Vänster, Krist- och Centerpartiet) att samtycke är det centrala för 

den svenska våldtäktslagstiftningen där de säger att det hela bygger på att bristande samtycke 

är nyckelfrågan (Riksdagens protokoll 2012/13:109, 99). Partiet vill lägga fokus (som 

moderaterna) på gärningsmannens beteende/handlingar snarare på offret. De säger att om man 

enbart fokuserar på om ett samtycke har erhållits så lägger man allt för mycket fokus på offret 

(Riksdagens protokoll 2012/13:109, 100). Deras konkreta idéer är främst som nämnts ovan 

det socialpolitiska arbetet. Partiet säger att den låga uppklaringsprocenten kring våldtäkter kan 

bero på att de finns för få poliser, dåliga rättsintyg eller människor som känner sig hotade att 

vittna. De säger att alla människor som åtals för våldtäkt är inte skyldiga och det man ska 

komma ihåg är att alla mål inte enbart ska leda till fällande domar (Riksdagens protokoll 

2012/13:109, 98). 

Socialdemokraterna och Moderaterna: 
”Vi socialdemokrater vill att regeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté […] Översyn bör 

göras förutsättningslöst och omfatta olika alternativ. Man bör då se över frågan om så kallad 

samtyckeslagstiftning och göra en bred analys […] Vi vill att målsägandebiträde kommer in redan 

vid anmälan för att stötta brottsoffret […].” (Anna Wallén (s) Riksdagens protokoll 2013/14:75, s. 

125-126)  

Socialdemokraterna pratar inledningsvis mycket om jämställdheten mellan könen främst om 

kvinnors rättigheter där de säger att männens våld mot kvinnor är den största bidragande 

faktorn till samhällets präglade ojämställdhet (Riksdagens protokoll 2013/14:75, 124). Partiet 

säger att synen på könens sexualitet är i dagsläget väldigt skev där kvinnor ska inta en passiv 

men villig roll och männen ska vara de sexuellt aktiva och ta initiativet. De problematiserar 

detta närmare genom att säga att kvinnan blir den skyldige om någon trampar på hennes 

personliga integritet. Partiet säger att debatten bör byta fokus där ”ett nej alltid är ett nej” 

(Riksdagens protokoll 2013/14:75, 125) 

Socialdemokraternas idéer kring lösningen på våldtäktsproblematiken är att de vill se en 

parlamentarisk kommitté vars uppgift ska vara att granska varför det är så få fällande domar, 

åtal och våldtäktsanmälningar i samhället. Syftet är att förbättra rättsväsendets arbete med 

våldtäkter och även till att stärka våldtäktsoffrens ställning. Partiet vill se en objektiv översyn 
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av våldtäktsbrottet för att granska om ett eventuellt införande av en samtyckesreglerad 

lagstiftning men där partiet även vill göra en bredare analysering. Partiet ser inte samtycke 

som det enda alternativet utan de ämnar att finna mer och försöka åtgärda problematiken 

genom att ha ett helhetsgrepp (Riksdagens protokoll 2013/14:75, 125-126). 

Socialdemokraterna vill även lägga till en ny brottsrubricering inom våldtäkt där de vill införa 

en strängare straffskala för grov våldtäkt. Partiet vill även se ett införande av 

målsägandebiträde för att stötta brottsoffret i början av rättsprocessen för att deras största 

fokus ligger hos brottsoffret (Riksdagens protokoll 2013/14:75, 125-126). Socialdemokraterna 

ser inte (som majoriteten av partierna) att enbart ett samtyckeskrav är ett första steg på 

hanteringen av våldtäktsproblematiken. Partiet vill istället se (som nämnts) en bredare analys 

(där samtycke är en del) för att kunna hitta flera lösningar på våldtäktsproblematiken 

(Riksdagens protokoll 2013/14:75, 125). 

Även under de tidigare och den nyare debatten om våldtäktsbrottet tydliggjordes fokus på 

brottsoffret genom att även då vara för införandet av målsägandebiträde i tidigt skedde 

(Riksdagens protokoll 2012/13:109, 86). Socialdemokraterna argumenterar för att det krävs 

en bättre hantering för stöttandet till brottsoffren och där ett alternativ är målsägandebiträdet i 

tidigt stadium (Riksdagens protokoll 2014/15:51, 34-35). 

”Vi kommit överens kom att trots den nyliga skärpta lagstiftningen finns det skäl för en 

parlamentarisk kommitté att återigen se över våldtäktsbrottet. Översynen bör göras 

förutsättningslöst och omfatta olika alternativ […] Jag tror att vi behöver vidga våldtäktsbrottet än 

mer. Det är just detta med uppsåt som man behöver titta mycket mer på. Men jag tror också att 

samtycke inte hjälper.” (Ewa Thalén Finné (m) Riksdagens protokoll 2013/14:75, s. 128-130)  

Moderaterna vill se en parlamentarisk kommitté som ska se över våldtäktsbrottet på nytt. De 

vill (som Socialdemokraterna) att kommitteen ska behandla olika alternativ, göra en bredare 

analysering och att det ska göras på ett objektivt sätt för att hitta en lösning. Moderaternas 

största fokus ligger inte tillskillnad från Socialdemokraterna på brottsoffret utan de vill istället 

fokusera på gärningsmannens uppsåt. De vill se om förövaren visste om att partnern inte var 

villig till samlaget. Detta vill Moderaterna att kommitteen ska lägga ett extra fokus på och 

behandla uppsåtet från förövarens sida (Riksdagens protokoll 2013/14:75, 128). 

Moderaterna ser (till skillnad från majoriteten av partierna) att en samtyckesbaserad 

lagstiftning inte är ett alternativ för att lösa våldtäktsproblematiken. De tror inte att detta 

kommer leda till flera fällande domar utan de tycker istället att man bör utvidga 

våldtäktsbrottet ännu mer där partiet vill behandla förövarens uppsåt och inte brottsoffrets 
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samtycke (Riksdagens protokoll 2013/14:75, 130). Motiveringen till att Moderaterna inte vill 

se samtycke som ett alternativ är för att det kommer läggas mera fokus på offret. Moderaterna 

säger att det finns en risk att ett samtycke kan erhållas via tvång där ”ett ja inte alltid är ett 

ja”. Detta är enligt partiet väldigt problematiskt eftersom att risken ökar för tvång, våld och 

utnyttjande av våldtäktsoffer (Riksdagens protokoll 2012/13:109, 113). 

Moderaterna tar även upp detta med samhällets normer och säger att genom ett försök till att 

ändra dessa normer kommer det inte leda till färre våldtäkter eftersom att samhället redan 

tycker att våldtäkter är något väldigt oacceptabelt (Riksdagens protokoll 2012/13:109, 103). 

Moderaterna riktade under den nyare debatten fokus på kvalitén i förundersökningarna för att 

förbättra lagföringen av våldtäktsmän. Man ska inte enligt dem förändra lagstiftningen utan 

bearbeta den istället. Bevisproblematiken kommer alltid att vara densamma (Riksdagens 

protokoll 2014/15:51: 33). Det nämndes även att införandet av en samtyckesbaserad 

lagstiftning kommer att leda oss till en negativ riktning vilket partiet grundar sig i genom att 

belysa erfarenheter ifrån andra länder med denna typ av lagstiftning (Riksdagens protokoll 

2014/15:51: 37). 

Sverigedemokraterna:  
”Herr talman! I detta betänkande föreslår […] Sverigedemokraterna följande förslag […] göra det 

obligatoriskt för arbetsgivare att begära utdrag från belastningsregistret […] ta bort 

preskriptionstiden […] se en granskningskommission för att utreda varför så få anmälningar om 

våldtäktsbrottet leder till åtal och fällande domar. […] göra det möjligt att döma våldtäktsmän för 

synnerligen grov våldtäkt […] införa obligatorisk utvisning för gärningsmän som är utländsk 

medborgare och som begår brott av det här slaget. Slutligen vill vi se den generella 

straffskärpningar för vålds- och sexualbrott.” (Richard Jomshof (sd) Riksdagens protokoll 

2012/13:109, s. 90-91). 

Sverigedemokraterna säger inledningsvis att alla riksdagspartier utom de själva har bidragit 

till ett mångkulturellt, splittrat och ett segregerat samhälle. Detta säger partiet medför en 

negativ syn på kvinnor. De säger att Sveriges jämställdhetskultur har förnekats av samtliga 

riksdagspartier och partiet kritiserar dem för deras förnekelse av massinvandringens medförda 

problem. Partiet säger att de andra partierna i riksdagen även har bidragit till att skapa ett 

rättsväsende som inte har tillräckliga verktyg/medel för att hantera våldtäktsproblematiken 

(Riksdagens protokoll 2012/13:109, 90). 

Som ett svar till detta vill Sverigedemokraterna göra det obligatoriskt för arbetsgivare att 

begära utdrag från belastningsregistret för jobbsökande för att se om dessa blivit tidigare 

dömda för sexualbrott. De vill även ta bort preskriptionstiden för sexualbrott, införa 
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skärpta/strängare straff för trafficking och även införa en granskningskommission som ska 

utreda varför så få våldtäktsanmälningar leder till åtal och fällande domar. 

Sverigedemokraterna vill även göra det möjligt för våldtäktsmän att kunna dömas för grov 

våldtäkt där straffskalan ska skärpas. Avslutningsvis vill partiet införa en obligatorisk 

utvisning av de utländska medborgarna som begår våldtäkter i Sverige och de vill även se 

generella straffskaleskärpningar för våldtäkter (Riksdagens protokoll 2012/13:109, 90-91). 

Partiet vill visserligen se en granskningskommission som ska granska varför så få våldtäkter 

leder till åtal och fällande domar (som Socialdemokraterna och Moderaterna) men 

Sverigedemokraterna är inte på samma spår som de andra partierna utan de förespråkar deras 

egna förslag istället. Sverigedemokraterna ser inte att samtycke eller (vad som har framgått i 

debatten) att behandling av könsnormer är deras svar på våldtäktsproblematiken.  

Teoretisk analys  

Nej-Modellen 

Denna modell inbegriper att partierna förespråkar samtycke och står för att när en person 

säger NEJ (”ett nej är alltid ett nej”) till ett samlag så innebär detta att personen inte 

samtycker (Anderson 2005: 104). 

”Ett krav på samtycke är viktigt som signal och normgivare […] första steg är att ha en 

våldtäktslagstiftning som kräver att man kan redovisa samtycke […] Hur länge ska vi behöva 

vänta på att få en lag som stämmer överens med människors rättsmedvetande? Ett nej ska vara ett 

nej […]” (Gunvor Ericson (mp) Riksdagens protokoll 2013/14:75, s. 121-123) 

Miljöpartiet är det första partiet vars konkreta idéer (mot våldtäktsproblematiken) förhåller sig 

närmast till denna modell. Motivering till detta är att Miljöpartiet säger att ett samtyckeskrav 

kan skicka ut viktiga signaler och kan ge en normgivande effekt som kan leda till färre 

våldtäkter (Riksdagens protokoll 2013/14:75, 122). Partiet börjar dock med att prata väldigt 

mycket om normer, synen på män och främst om maskuliniteter och om det sexuella våldet 

som jämställdhetsmodellen behandlar. Partiet säger att för att kunna komma åt problemen 

med våldtäkterna i samhället så måste man börja prata om dessa ämnen. De ser att en 

samtyckesbaserad lagstiftning som tydligt visar att ”ett nej alltid är ett nej” är ett första steg 

för att komma åt dessa maskuliniteter och normer i samhället (Riksdagens protokoll 

2013/14:75, 121-123). Partiet pratar först om de frågorna som Jämställdhetsmodellen 

behandlar men när de sedan presenterar deras konkreta idéer för att hantera 

våldtäktsproblematiken ser man ett tydligt inslag av Nej-modellen. 
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”Herr talman! […] Vi har, som framgått i debatten, under en lång rad år hävdat att vi behöver ha 

en sexualbrottslagstiftning där det tydligt framgår att ett nej är ett nej vid alla former av sexuellt 

umgänge […] varje sexuell handling som inte bygger på samtycke ska kunna bestraffas 

[…]”(Stefan Svanström (kd) Riksdagens protokoll 2013/14:75, s. 139) 

Kristdemokraterna är det andra partiet vars konkreta idéer (för våldtäktsproblematiken) 

förhåller sig närmast till denna modell. Motivering till detta är att Kristdemokraterna ämnar 

att se ett införande av en sexualbrottslagstiftning som tydligt visar att ”ett nej alltid är ett nej” 

vid alla former av sexuell interaktioner. Partiet tycker att varje sexuell handling som inte 

bygger på ett samtycke ska kunna bestraffas (Riksdagens protokoll 2013/14:75, 139). Partiet 

kommer inte med andra konkreta förslag än att se en lagstiftning som tydligt bestraffar varje 

sexuell handling som inte erhållit samtycke (ibid.). Partiet ser en absolut nolltolerans mot 

övergrepp och mot det sexuella våldet där de utgår ifrån att ”ett nej alltid är ett nej ”i alla 

former av sexuella sammanhang (Riksdagens protokoll 2013/14:75, 141). Detta gör att 

Kristdemokraterna placerar sig under Nej-modellen. 

”Övertramp på en kvinnas sexuella integritet skylls på henne själv […] Debatten behöver flytta 

fokus. Ett nej är alltid ett nej […]”(Anna Wallén (s) Riksdagens protokoll 2013/14:75, s. 125) 

Socialdemokraterna är det tredje partiet vars konkreta idéer (mot våldtäktsproblematiken) 

förhåller sig dels till denna modell och även till Jämställdhetsmodellen. Motivering till varför 

de förhåller sig till Nej-modellen är att Socialdemokraterna först pratar väldigt mycket om 

jämställdheten mellan könen och där de säger att debatten bör lägga fokus på att ”ett nej alltid 

är ett nej”. De säger att när en kvinnans sexuella integritet blir kränkt så beskyller man henne 

och partiet vill att man belyser det faktum att en kvinnans nekande innebär ett nej för att 

förhindra denna kräkning gentemot kvinnor i samhället. De vill att man inte enbart ska förlita 

sig på samtyckeskraven utan att de vill se en mer bredare analys för att hantera 

våldtäktsproblematiken. Nej-modellen behandlar det faktum att kvinnans nej ska betyda att en 

kränkning av hennes sexuella integritet därefter ska anses vara en våldtäkt. Dock förhåller sig 

partiet mer till Jämställdhetsmodellen. Motivering till detta kommer att presenteras senare i 

analysen (Riksdagens protokoll 2013/14:75, 124-125). 

Ja-Modellen 

Denna modell inbegriper de partier som är för ett samtycke och där de (på något sätt) anser att 

en person måste erhålla en form av bekräftelse/tillåtelse innan en penetrering uppstår. 

Personen som ska penetreras måste uttrycka en tydlig form av ett JA på något sätt (Anderson 

2005: 105). 
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”En samtyckesreform som Vänsterpartiet ville ha skulle tydliggöra att ingen ska utsättas för 

ofrivilligt sex […] För att förstärka kvinnors rätt till sina kroppar behövs lagar som utgår från att 

sex bygger på frivilligt deltagande och samtycke” (Lena Olsson (v) Riksdagens protokoll 

2012/13:109, s. 93). 

Vänsterpartiet är det första partiet vars konkreta idéer (mot våldtäktsproblematiken) förhåller 

sig närmast denna modell. Motiveringen är att Vänsterpartiet pratar (som konstaterats i den 

deskriptiva analysen) först om den normgivande effekten genom ett införande av en 

samtyckesbaserad lagstiftning (Riksdagens protokoll 2013/14:75, 123). De pratar mycket 

inledningsvis om maskuliniteter och framförallt om hur pojkar framställs och ska anses vara i 

samhället. Vänsterpartiet säger att de kräver en ändring på killar och deras syn på sexualitet. 

Detta tror partiet kommer leda till allt färre våldtäkter och de tror att ett första steg är en 

samtyckesbaserad lagstiftning för den normgivande effekten (ibid.). Partiet pratar mer 

övergripande om dessa frågor men när de sedan presenterar deras konkreta förslag för 

hanteringen av våldtäktsproblematiken så är en samtyckesbaserad lagstiftning ett första steg 

som ska tydliggöra frivilligheten inom sexuella interaktioner (Riksdagens protokoll 

2012/13:109, 93). 

Vänsterpartiet ser att frivilligheten är grunden i sexuella handlingar där de vill stärka 

kvinnornas ställning genom att införa samtyckeskrav som utgår ifrån ett frivilligt deltagande 

och ett samtyckeskrav innan en sexuell interaktion (Riksdagens protokoll 2012/13:109, 93). 

Detta är en förutsättning (frivilligheten) som behövs för att kvinnan ska kunna uttrycka en 

bekräftelse ifrån hennes sida. Om hon inte är präglad av en frivillighet så innebär det att hon 

inte heller kan uttrycka en tillåtelse/bekräftelse. 

Ja-modellen behandlar det faktum att kvinnan måste uttrycka en bekräftelse/tillåtelse från 

hennes sida vilket då bevisar att hon samtycker till samlaget. Därmed placerar Vänsterpartiet 

sig under denna modell eftersom att de förespråkar en frivillighet som grund för sexuella 

handlingar, om kvinnan inte har frivilliga grundförutsättningar så innebär det att hon inte 

heller kommer kunna bekräfta eller uttrycka ett ja till samlaget. 

”Det viktiga med att ha ett samtyckeskrav i sexualbrottslagstiftningen […] är att signalen från 

lagstiftaren om att det inte är okej att ha sexuellt umgänge med en annan person förrän man vet att 

den andra personen är med på det.[…]” (Johan Linander (c) Riksdagens protokoll 2013/14:75, s. 

132) 

Centerpartiet är det andra partiet vars konkreta idéer (mot våldtäktsproblematiken) förhåller 

sig närmast denna modell. Motiveringen är att Centerpartiet är för ett införande av en 
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samtyckesbaserad lagstiftning för att kunna hantera våldtäktsproblematiken (Riksdagens 

protokoll 2013/14:75, 131). Partiet vill inte ha en sexualbrottslagstiftning som ska utgå ifrån 

att kvinnan är sexuellt tillgänglig så länge hon inte säger något (ibid.). Som konstaterats i den 

deskriptiva analysen ämnar inte Centerpartiet genom införandet av samtyckeskravet att det 

ska främst leda till flera fällande domar utan de vill istället signalera till samhället om att det 

inte är acceptabelt att utföra en sexuell handling mot en annan person förrän man vet att 

personen är villig till detta (Riksdagens protokoll 2013/14:75, 132). Partiet har länge ämnat att 

införa en sådan lagstiftning som behandlar detta närmare. 

Med detta presenterat så förhåller Centerpartiet sig närmast till Ja-modellen eftersom att den 

modellen behandlar just det faktum att personen som utsätts för en sexuell handling måste 

först erhålla en form av bekräftelse/tillåtelse från dennes sida innan en sexuell penetrering 

utförs. Centerpartiet säger klart och tydligt att det inte är acceptabelt att utföra en sexuell 

handling mot en annan om personen inte visat att personen vill det på något sätt. 

Förhandlings-modellen 

Denna modell inbegriper de partier som argumenterar för att samtycke inte är det bästa 

alternativet utan att istället riktar fokus på förhandlingen (kommunikationen) mellan två 

personer. Modellen behandlar även misslyckade förhandlande som tar i uttryck genom tvång, 

våld eller missförstånd detta skulle då anses vara evidens på att det skett en våldtäkt 

(Anderson 2005: 107-108). 

”Dessutom kan samtycke ges genom tvång, vilket gör att ett ja inte alltid är ett ja. Det gör att det 

här är problematiskt. Därutöver ökar risken för att tvånget, våldet och utnyttjandet hamnar i 

bakgrunden […]” (Ewa Thalén Finné (m) Riksdagens protokoll 2012/13:109, s. 102) 

Moderaterna är det enda partiet som närmast förhåller sig till förhandlings-modellen. 

Moderaterna fokuserar dock mycket på förövarens avsikt (uppsåt) där de vill behandla frågan 

om detta med uppsåt kan viktas på något annat sätt vilket modellen inte fokuserar på 

(Riksdagens protokoll 2013/14:75, 128), men partiet behandlar delar av förhandlings-

modellen. Det första är att partiet inte är för ett samtycke (Riksdagens protokoll 2012/13:109, 

113) vilket modellen inbegriper och det andra är att de problematiserar det faktum att ett 

samtycke kan erhållas via våld, tvång eller utnyttjande vilket även detta behandlas i modellen. 

Ett samtycke kan erhållas via ett tvång vilket då innebär att ett ja inte alltid är ett ja. Detta 

(enligt partiet) gör att risken då ökas för tvång och våld inom våldtäkter (Riksdagens protokoll 

2012/13:109, 102). Moderaterna tycker att samtycke är något väldigt komplext där ett 

samtycke kan erhållits via närmast otillbörliga maktmedel ifrån gärningsmannen. 
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Med detta illustrerat så förhåller sig Moderaterna närmast till förhandlings-modellen eftersom 

att dessa element (ovan) skulle enligt modellen vara ett förhandlingsmisslyckande från 

gärningsmannens sida och vara en tydlig evidens på våldtäkt. Förhandlings-modellen 

förutsätter att man måste konsultera och prata med varandra för att finna ett samförstånd 

innan man påbörjar penetrering istället för att fokusera på samtycke.  

Jämställdhetsmodellen  

Denna modell behandlar MacKinnons olika argument om maskuliniteter, mansnormer, 

sexuellt våld och ojämlika omständigheter mellan könen när det kommer till våldtäkt 

(MacKinnon 1989: 172-173). För att placera sig under denna modell krävs det att partiernas 

idéer inte enbart problematiserar dessa ämnen och bara rent generellt diskuterar dessa. Det 

krävs exempelvis argumentering (idéer) kring letandet efter en annan bevisning där partier 

söker efter indicier på sexistiska attityder hos våldtäktsmän eller behandlar ojämställda 

situationer (där förhandlingen inte kan ske på jämlika villkor). Här krävs det att partier vill se 

bredare och mer genomgripande alternativ till våldtäktsproblematiken. 

Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet diskuterar dessa frågor som modellen behandlar. Frågor 

som maskuliniteter, synen på mannen och sexuella våldet problematiseras av dessa partier 

men anledningen till att de inte förhåller sig till denna modell är för att de enbart ser att en 

samtyckeslagstiftning är ett första steg för att komma åt dessa frågor. Miljöpartiet som nämnts 

tidigare vill se en samtyckeslagstiftning som visar att ett nej alltid är ett nej (Riksdagens 

protokoll 2013/14:75, 121). Detta behandlar Nej-modellen närmare och partiet presenterar 

inte ett djupare perspektiv än enbart detta. Deras konkreta förslag har tydliga inslag av Nej-

modellen därmed placerade sig partiet under denna modell istället. 

Vänsterpartiet diskuterar även de om Jämställdhetsmodellens frågor men ser att en 

samtyckesbaserad lagstiftning är en lösning på dessa problem i samhället. De presenterar inte 

några fler övergripande alternativ än enbart detta. Partiet vill skicka ut signaler i samhället där 

grunden för sexuella handlingar ska baseras på en frivillighet och ett samtycke (Riksdagens 

protokoll 2012/13:109, 92-93). Det är deras konkreta idé för att hantera 

våldtäktsproblematiken och detta behandlar Ja-modellen närmare. Därmed placerade partiet 

sig under denna modell istället. 

”Herr talman! Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men fortfarande har vi en lång våg 

att vandra innan män och kvinnor har samma möjligheter och rättigheter. Det yttersta uttrycket för 

ojämställdhet är mäns våld mot kvinnor […] Synen på tjejers och killars sexualitet är i dag väldigt 

skev. Män förväntas vara sexuellt hungriga och aktiva, medan kvinnor förväntas inta en passiv 



25 
 

roll, vara passiva, möjligen blyga […] Vi har varit osäkra på om samtycke är den bästa vägen att 

gå. Vi vill ha ett helhetsgrepp i de här frågorna […] vilket inte har gjorts tidigare” (Anna Wallén 

(s) Riksdagens protokoll 2013/14:75, s. 124-126) 

Det enda partiet som förhåller sig till Jämställdhetsmodellen är Socialdemokraterna. 

Motiveringen till detta är att Socialdemokraterna pratar mycket om synen på tjejer och killars 

sexualitet där de även försöker problematisera dessa frågor mellan könen genom att 

uppmärksamma männens våld mot kvinnor. Partiet säger och diskuterar de faktum att männen 

under sexuella omständigheter ska vara hungrig och initiativtagare medan kvinnan ska vara 

mer passiv men villig (Riksdagens protokoll 2013/14:75, 125). Dessa frågor (ovan) är något 

Mackinnon problematiserar och diskuterar väldigt mycket i hennes teori. 

Socialdemokraterna vill istället för enbart förlita sig på samtyckeskrav etablera ett 

helhetsgrepp och göra en bredare analys. De vill att alla politiska partier ska ingå i den 

parlamentariska kommittén så de kan granska våldtäktsfrågorna med flera perspektiv för att 

komma åt maskuliniteten och ojämlikheten mellan könen när det gäller våldtäkter 

(Riksdagens protokoll 2013/14:75, 125-126). Detta är inte något som Miljö- och 

Vänsterpartiet säger utan de ser enbart att samtycke är ett första steget medan 

Socialdemokraterna vill ha flera olika alternativ för att komma åt dessa problem. Förvisso 

förespråkar Socialdemokraterna att ”ett nej alltid är ett nej” (vilket gör att det även placerar 

sig under nej-modellen), men de vill trots allt uttryckligen se en mer omfattande och bredare 

analysering för att lösa våldtäktsproblematiken.  

De partier som inte kunnat placeras i Modellerna 
”Samtliga riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna medvetet valt att skapa ett splittrat, 

mångkulturellt och segregerat samhälle […] synen på kvinnor ofta lämnar mycket att önska. […] 

samtliga riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna gång på gång valt att förneka svensk kultur 

och svensk jämlikhetskultur […] samtliga riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna valt att 

förneka de problem som följer i massinvandrings spår […]” (Richard Jomshof (sd) Riksdagens 

protokoll 2012/13:109, s. 90). 

Första partiet som inte kunnat placeras/förhålla sig till de teoretiska modellerna är 

Sverigedemokraterna. Motiveringen till detta är att Sverigedemokraterna först pratar (som 

konstaterats i den deskriptiva analysen) om att de beskyller alla riksdagspartier för skapandet 

av ett segregerat och splittrat samhälle (där synen på kvinnor påverkas i en negativ 

bemärkelse), förnekelsen av den svenska jämställdhetskulturen och att detta försett 

rättsväsendet med otillräckliga medel för hanteringen av våldtäkter (Riksdagens protokoll 
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2012/13:109, 90). Sverigedemokraterna använder inte dessa frågor till att argumentera vidare 

i en djupare bemärkelse utan partiet kritiserar enbart partierna. 

Partiet föreslår idéer som inte förknippas med samtycke, jämställdhet eller könsnormer som 

de andra partierna nämner. Nej-modellen förespråkar samtycke och att ”ett nej alltid är ett nej, 

Ja-modellen förespråkar de faktum att en person måste bekräfta/tillåta en penetrering innan 

den sker. När det gäller förhandlings-modellen behandlar den kommunikativ förväxling 

mellan individer och även förhandlingsmisslyckande. Jämställdhetsmodellen behandlar 

maskuliniteter, mansnormer och sexuella våldet. Eftersom att deras argument och idéer inte 

har ett inslag av något av dessa ämnen som modellerna tar upp så gör detta att partiet inte 

heller kan förhålla sig i någon utav de teoretiska modellerna. Förvisso nämner partiet svenska 

jämnställdhetskulturen men detta används enbart i deras kritik mot de andra partierna. 

”Inte ens Agneta Börjesson kan på fullt allvar mena att vi ska skriva något sorts kontrakt innan det 

sker sexuell samvaro i Sverige. Det är långt från den verklighet som jag har stött på i alla fall.” 

(Johan Pehrson (fp) Riksdagens protokoll 2012/13:109, s. 100). 

Det andra partiet vars idéer inte kunnat placeras/förhålla sig till modellerna är Folkpartiet. 

Partiets idéer (som tidigare konstaterats) är att arbeta med det socialpolitiska området genom 

att granska ansvariga myndigheter och ge stöd för de jourer som tar hand om våldtäktsoffer 

(Riksdagens protokoll 2012/13:109, 96). Anledningen till att Folkpartiet inte kunnat förhålla 

sig till förhandlings-modellen är att de själva säger att de inte tror att man kan skriva något 

”kontrakt” mellan varandra innan en sexuell interaktion (Riksdagens protokoll 2012/13:109, 

100). Modellen behandlar det faktum att man ska komma överens med varandra och etablera 

ett mer verbalt ”kontrakt” eller förståelse till varandra innan man inleder ett samlag.  

Anledningen till att partiet inte kunnat förhålla sig till Nej- och Ja-modellerna är för att partiet 

enbart ser samtycke som något centralt utan att nämna något om själva offret i fråga. De säger 

inget om det verbala uttryckandet (om de anser att ”ett nej alltid är ett nej” eller om offret 

måste tydligt påvisa ett ja innan penetrering). Partiet går inte vidare i dessa banor utan säger 

enbart att samtycke är det centrala. När det gäller jämställdhetsmodellen så tar inte Folkpartiet 

upp maskuliniteter, könsnormer eller det sexuella våldet som denna modell behandlar närmare 

och även detta gör att partiet inte kunde förhålla sig till denna modell heller. Partiets idéer (för 

att hantera våldtäktsproblematiken) är inte tillräckliga för att kunna placeras i de teoretiska 

modellerna utan det krävs att partiet presenterar argument(idéer) som kan förankras till 

modellerna. Folkpartiet ser att det socialpolitiska området är deras lösning och detta räcker 

inte. 
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Diskussion- och Resultat 

Miljöpartiet lägger fokusering främst på maskuliniteter och normerna i samhället för att 

kunna hantera våldtäkterna bättre. Men till detta visades det att deras lösning (idé) är att införa 

en samtyckesbaserad lagstiftning som tydligt visar att ”ett nej alltid är ett nej”. Det 

intressanta konstaterandet är att partiet pratar mer genomgripande om Mackinnons 

jämställdhetsmodell (behandling av normer/maskuliniteter) till att presentera deras konkreta 

idé som istället lutade sig åt Nej-modellen.  

Vänsterpartiet fokuserade mer på (som Miljöpartiet) hur man ska komma åt maskuliniteten 

och framställningen av mannen i samhället. Partiet vill införa en samtyckesbaserad 

lagstiftning som ska framhäva en normativ effekt till samhället som ska tydliggöra frivilligt 

deltagande i sexuella förhållanden. Även här var det intressanta konstaterandet att partiet gick 

från att diskutera (genomgripande) ämnen som Jämställdhetsmodellen berör till att presentera 

deras konkreta idé som (jag tolkade) innehöll mera inslag av Ja-modellen (frivilligt 

deltagande).  

Centerpartiet fokuserade mer på att skicka ut signaler till samhället där de vill tydliggöra att 

personer i samhället ska veta innan de försöker sexuellt närma sig en annan person att de 

innan vet att personen vill detta. Ett införande av en samtyckesbaserad lagstiftning (enligt 

partiet) är det bästa för att skicka ut denna signal. De ser att detta är viktigare att komma åt än 

att det ska leda till flera fällande domar. Jämställdhetsmodellen behandlar det normativa 

(skicka ut signaler) närmare men partiets konkreta idé förhöll sig till Ja-modellen.  

Kristdemokraterna fokuserade främst på att de vill fälla allt flera våldtäktsmän i samhället 

och att öka samhällets anmälningsbenägenhet när det gäller våldtäkter. Till detta ansåg partiet 

att man bör införa ett samtyckeskrav och ett oaktsamhetsrekvisit i våldtäktslagstiftningen för 

att komma åt detta. Det intressanta här är att partiet inte ser (som Miljö, Vänster- och 

Centerpartiet) att ett samtyckeskrav ska leda till en mer normativ effekt. Partiet fokuserade 

(som Miljöpartiet) på att tydliggöra det faktum att ”ett nej alltid är ett nej” vid alla former av 

sexuella interaktioner och genom detta förhöll sig partiet tydligt till Nej-modellen. 

Folkpartiet pratar inledningsvis om att de ser att samtycke är ett centralt element inom 

våldtäktslagstiftningen där partiets fokus ligger på gärningsmannens beteende. När partiet 

presenterade deras konkreta idé konstaterades det att de vill arbeta med socialpolitiska 

området för att komma åt våldtäkterna. Genom att arbeta med de brottsofferjourer, ansvariga 

myndigheter och införandet av målsägandebiträde så kan detta enligt partiet leda till att man 
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klarar upp fler våldtäktsbrott och ökar stödet till våldtäktsoffren. Partiet började 

(inledningsvis) närma sig någon utav Nej- och ja-modellerna men kunde inte förhålla/placera 

sig under någon av de teoretiska modellerna eftersom att de inte behandlade de frågor som 

modellerna behandlar närmare.  

Socialdemokraterna problematiserar ojämlikheten mellan könen (när det gäller våldtäkter) 

närmare där partiet vill arbeta mer omfattande kring dessa djupa frågor för att kunna komma 

åt våldtäktsproblematiken närmare. Partiet säger att det krävs flera olika alternativ och en mer 

djupgående fokusering för att kunna komma åt våldtäktsfrågorna. Deras konkreta idé är att 

införa en parlamentarisk kommitté (där alla partier ska ingå) där man ska granska dels om en 

samtyckesbaserad lagstiftning är ett alternativ men även göra en djupare analysering för att 

omfatta flera olika alternativ. Partiet vill belysa det faktum att ”ett nej är alltid ett nej” vid 

sexuella förhållanden och de fokuserar mycket på brottsoffrets ställning. Partiet förhöll sig 

genom detta illustrerat (ovan) till Jämställdhetsmodellen och Nej-modellen. 

Moderaternas största fokusering var kring frågan om gärningsmannens uppsåt än på 

samtycket hos offret. Partiet ser att en samtyckesbaserad lagstiftning är för ett komplext 

alternativ eftersom att ett samtycke (enligt partiet) kan erhållas via våld, tvång eller 

manipulering. Moderaternas lösning (idé) på våldtäktsfrågorna är att införa (som 

Socialdemokraterna) en parlamentarisk kommitté som ska förutsättningslöst och rent objektivt 

göra en översyn vilket ska omfatta olika alternativ (dock utan samtycke). Moderaterna var det 

enda partiet som förhöll sig närmast under förhandlings-modellen eftersom att de inte 

fokuserar på samtyckeskraven och istället problematiserar detta genom det faktum att ett 

samtycke kan erhållas via våld och tvång.  

Sverigedemokraterna fokuserade mer på deras egna konkreta åtgärder (idéer) där de främst 

vill införa skärpta straff och strängare straffskalor för våldtäkter. De vill även utvisa utländska 

medborgare som begår våldtäkter i Sverige, tvinga arbetsgivare att ta ut ett utdrag från 

belastningsregistret för arbetssökande, se mer generella straffskärpningar för sexualbrotten 

och se en granskningskommission i syfte att granska den låga uppklarningsprocenten inom 

våldtäkter. Partiet behandlar inte frågan om samtycke eller om jämställdhet och könsnormer 

närmare där de istället kritiserar de andra riksdagspartierna för (enligt dem) ett segregerat 

Sverige och en skada på den Svenska jämnställdhetskulturen med ett rättsväsen med 

otillräckliga verktyg för hanteringen kring våldtäkter. Detta gör att partiet inte kunnat förhålla 

sig till någon utav de teoretiska modellerna. 
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Slutord: Det intressanta är att majoriteten av Riksdagspartierna ser att problemet ligger i 

maskuliniteter, könsnormer och ojämlikheter mellan könen inom våldtäkter. De säger att man 

bör hantera dessa för att kunna hantera våldtäktsproblematiken. Men när dessa presenterar 

egna konkreta förslag så är majoriteten för en samtyckesbaserad lagstiftning där det ser ut att 

partierna fokuserar mer på det verbala hos offret. MacKinnons Jämställdhetsmodellen 

behandlar det faktum att domstolar under denna modell skulle ställa andra frågor och leta 

efter en annan bevisning än den som behandlas under Nej-, Ja och Förhandlingsmodellerna 

(t.ex. som nämnts tidigare leta efter indicier på sexistiska attityder eller behandla ojämställda 

situationer närmare). Nej-, Ja och Förhandlingsmodellerna frågar inte om sådana saker utan 

de fokuserar istället mer på den verbala kommunikativa förmågan hos offret och 

gärningsmannen. Jämställdhetsmodellen sträcker sig längre än detta och problematiserar 

underliggande faktorer som inte en verbal förmåga kan göra. Genom att studera mer djupare 

om dessa könsnormer (som jämställdhetsmodellen gör) så kan detta eventuellt leda till en 

annan definition av våldtäkt än vad de andra modellerna behandlar. 

Slutsats 

Slutsatsen för min första frågeställning är att majoriteten av riksdagens partier ser att en 

samtyckesbaserad lagstiftning är ett viktigt element för att komma åt problematiken kring 

våldtäkterna. Miljöpartiet vill införa en samtyckesbaserad lagstiftning för att komma åt 

maskuliniteter och könsnormer i samhället där partiet ser detta som ett första steg. 

Vänsterpartiet vill införa en samtyckesbaserad lagstiftning som ska ge en normativ effekt för 

att komma åt maskuliniteterna i samhället. Centerpartiet vill införa en samtyckesbaserad 

lagstiftning för att skicka ut signaler till samhället att våldtäkter är något oacceptabelt. 

Kristdemokraterna vill införa en samtyckesbaserad lagstiftning och införa ett 

oaktsamhetsrekvisit för att öka anmälningsbenägenheten, öka fällande domar och för att öka 

åtalen. Folkpartiet nämner enbart att samtycke är en centralfråga när det gäller 

våldtäktslagstiftningen men partiet ser att arbete med de socialpolitiska området är det bästa 

alternativet för att komma åt våldtäkterna.  

Socialdemokraterna vill tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska innefatta olika 

alternativ (inkluderat samtyckeslagstiftning) där de vill att alla politiska partier ska ingå. Detta 

genom att göra en bredare analysering och innefatta flera alternativ (via kommittén) för att 

komma åt ojämlikheten och det sexuella våldet mellan könen när det gäller våldtäkter. 

Moderaterna vill även de tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska granska och göra en 

objektiv och förutsättningslös översyn av våldtäktsbrottet som ska innefatta olika alternativ 
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(dock utan en samtyckeslagstiftning). Sverigedemokraterna vill införa strängare straffskalor 

för våldtäkter, se en granskningskommission i syfte att granska den låga 

uppklarningsprocenten inom våldtäkter, utvisa utländska medborgare som begår våldtäkter i 

Sverige, göra det obligatoriskt för arbetsgivare att begära ett utdrag ur belastningsregistret för 

jobbsökande och se mer generella straffskärpningar för sexualbrott. 

Slutsatsen för min andra frågeställning är att partiernas idéer förhöll sig till liknande 

perspektiv kring kriminaliseringen av våldtäkt där majoriteten riktar fokus mer på det verbala 

hos offret eller gärningsmannen (Nej-, Ja- och Förhandlings-modellerna). Miljöpartiets idéer 

förhöll sig mer till Nej-modellen (perspektivet) där de vill tydliggöra att ”ett nej alltid är ett 

nej” i sexuella situationer. Vänsterpartiets idéer förhöll sig mer till Ja-modellen (perspektivet) 

där partiet vill tydliggöra (genom en normativ effekt från samtycke) att sexuella förhållanden 

baseras på frivillighet och ska utgå ifrån frivilligt deltagande. Centerpartiets idéer förhöll sig 

till Ja-modellen där partiet ville (genom samtycke) skicka ut signaler till samhället att ingen 

människa ska utsättas för sexuella handlingar förrän man själv är med på det. 

Kristdemokraternas idéer förhöll sig till Nej-modellen där partiet ville tydliggöra för samhället 

att ”ett nej alltid är ett nej” vid alla typer av sexuella omständigheter.  

Folkpartiet förhöll sig dock inte till någon av modellerna (perspektiven) utan de såg att det 

socialpolitiska området (perspektivet) är deras lösning. Socialdemokraternas idéer förhöll sig 

i både Nej- och Jämställdhetsmodellen. Partiet vill tydliggöra att ”ett nej alltid är ett nej” från 

offret och de vill även komma åt ojämlikheten mellan könen när det gäller våldtäkter genom 

att arbeta mer bredare. Moderaternas idéer förhöll sig närmast till Förhandlings-modellen 

(perspektivet) eftersom att partiet är emot samtycke och problematiserar det faktum att ett 

samtycke kan erhållas via våld eller tvång. Sverigedemokraternas idéer förhöll sig inte till 

någon av modellerna (perspektiven). Deras perspektiv riktade mer fokus på b.la. strängare 

straffskalor och generella straffskärpningar när det gäller våldtäkter.  

Litteraturlista 

Anderson, J. Michelle. 2005. Negotiating sex, Southern California Law Review, vol. 41, p. 

101, 2005 Villanova Law/Public Policy Research Paper No. 2005-9 Hämtad från 

http://papers.ssrn.com [2015-11-25] 

Beckman, Ludvig. 2005. Grundbok i Idéanalys. Det kritiska studiet av politiska texter och 

idéer. Stockholm: Santérus Förlag. 



31 
 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina. (Red.). 2012. Textens mening och makt. Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text-och diskursanalys. 3. Uppl. Lund: Studentlitteratur AB 

Betänkande 2013/2014: JuU37. Översyn av våldtäktsbrottet (27 februari). Riksdagen. Hämtad 

från www.riksdagen.se [2015-12-10] 

Brottsförebyggande rådet. 2014. ”Handlagda brott” (PDF). Hämtad från www.bra.se [2015-

11-20] 

Estrich, Susan. 1987. Real rape. Cambridge: Harvard University Press. 

Holmberg, Kalle. 2014 ”Ask vill utreda våldtäktsbrottet på nytt”. Dagens Nyheter 28 januari. 

Hämtad från www.dn.se [2015-11-21] 

Kielos, Katrine. 2008. Våldtäkt & Romantik: En berättelse om kvinnlig sexualitet. Stockholm: 

Modernista 

MacKinnon, A. Catharine. 2006. Are women human? And other international dialogues. 

Cambridge: The Belknap Press 

MacKinnon, A. Catharine. 2001. Sex Equality. New York: Foundation Press. 

MacKinnon, A. Catharine. 1989. Toward A Feminist Theory Of The State. Cambridge: 

Harvard University Press. 

MacKinnon, A. Catharine. 2005. Women’lives, Men’s laws. Cambridge: The Belknap Press  

Pateman, Carole. 1989. The Disorder of Women. Democracy, Feminism and Political theory. 

Cambridge: Polity 

Riksdagens protokoll 2012/13:109 (§12) En skärpt sexualbrottslagstiftning, s. 85-126 (22 

maj). Riksdagen. Hämtad från www.riksdagen.se [2015-12-10] 

Riksdagen. 2014. ”Justitieutskottet vill att våldtäktslagstiftningen ses över”. Hämtad från 

www.riksdagen.se [2015-11-22] 

Riksdagens protokoll 2014/15:51 (§12) Svar på interpellation 2014/15:185 om våldtäkt som 

grovt våldsbrott, s. 32-38 (27 januari) Riksdagen. Hämtad från www.riksdagen.se [2015-12-

10] 

Riksdagens protokoll 2013/14:75 (§16) Översyn av våldtäktsbrottet, s. 120-141 (27 februari). 

Riksdagen. Hämtad från www.riksdagen.se [2015-12-10] 


