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Titel  

Sexualbrottens kontext – om sexualbrottens skapande och konstruering i riksdagen 
 
Sammanfattning 

Abstract 
När det sker förändringar på det samhälleliga planet, vad gäller normer och värderingar, måste även de lagar 
samhället följer utvecklas för att på så sätt bli tillämpbara i den nya samhällsordningen. Den svenska 
sexualbrottslagen är en lag som tydligt visar den utveckling som såväl det svenska samhället som rättsväsendet 
genomgått under de senaste seklerna. Lagen i sig påvisar hur normer och värderingar vad gäller kvinnans och 
mannens sexualitet över tid förändrats, samt hur det kvinnliga könet successivt integrerats i det svenska rättsväsendet 
som rättsligt subjekt. Då det är i den politiska arenan de svenska lagarna förnyas och omarbetas bygger således denna 
uppsats på de debatter vilka uppstår i riksdagen under en lagändringsprocess.  

Syftet med uppsatsen är att belysa hur sexualbrott konstrueras och rekonstrueras i riksdagsdebatter. Uppsatsen 
vilar på en syn om könets betydelse i samhället, då det är svårt när det talas om sexualbrott att inte ta hänsyn till dess 
påverkan och betydelse.  
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 

Keywords 
Sexualbrott, sexualbrottslagen, våldtäkt, riksdagsdebatt, könsmaktsordning, könsmaktsstruktur, genus, politik, 
lagändring, attityder, offer, förövare, diskursteori, rättsväsendet 
 
 



Förord 
Jag vill börja med att rikta ett stort tack till min handledare Magnus Nilsson som genom 
värdefulla kommentarer och goda råd handlett mig under uppsatsens gång. Jag vill även tacka 
min sambo som under hela processen varit såväl ett betryggande moraliskt stöd som ett 
bollplank. Den vägledning och hjälp jag fått av ovan nämnda har därmed varit till stor hjälp för 
mig i realiserandet av denna uppsats. Slutligen vill jag även tacka de personer som på ett eller 
annat sätt som funnits där och lyssnat. 
 
Norrköping/2007-06-07 
Anna Laine 



Innehåll 

INLEDNING 1 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 1 
HISTORISK BAKGRUND 2 
MATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR 3 
METOD 4 
MITT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 5 
TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 6 

ANALYS 7 

ATTITYDER I SAMHÄLLET 8 
BROTTETS KOMPLEXITET 12 
ATTITYDER OCH ANSVAR I RÄTTSVÄSENDET 15 
OFFER OCH FÖRÖVARE 17 

SAMMANFATTNING 22 

SLUTDISKUSSION 23 

REFERENSER 26 

OFFENTLIGT TRYCK 26 
TRYCKTA KÄLLOR 26 



 1

Inledning 
I takt med att samhället utvecklas och förändras måste även landets lagar omstruktureras för att 
fungera i en ny samhällsordning. De utvecklas och förändras, det läggs till och stryks paragrafer, 
eftersom nya normer och värderingar förändras genom utvecklingens gång. Därmed behöver 
lagarna omarbetas för att på så sätt bli tillämpbara i nya rättsliga sammanhang. En lag som tydligt 
visar samhällets förändring vad gäller normer och värderingar är lagen som behandlar sexuellt 
utnyttjande och våldtäkt, det vill säga den svenska sexualbrottslagen. Över tid har denna lag 
förändrats och genomgått olika stadier av omarbetning i takt med att samhällets syn på såväl 
kvinnans som mannens sexualitet förändrats.  

Det är i den politiska arenan där de svenska lagarna omarbetas och förnyas för att bättre 
kunna appliceras på samhälleliga förändringar, gällande normer och värderingar. När det i 
samhället uppvisas tendenser till missnöje gällande bland annat aspekter av rättsväsendet tillsätts 
det av regeringen olika utredningar, Statens offentliga utredningar, för att på så sätt undersöka om 
det finns behov till förändring. Motioner, propositioner och interpellationer börjar skapas 
gällande det ämne vilket anses förlegat eller på annat sätt inte stämmer överens med den rådande 
samhällsuppfattningen om normer och värderingar, vilka även ligger i linje med 
riksdagspartiernas ideologiska förhållningssätt. Dessa utredningar, motioner och propositioner 
kan därmed beskrivas som grunden till de debatter vilka sedan följer i riksdagen. Det är dessa 
debatter som uppkommer i riksdagen som står i fokus för denna uppsats. När det är den svenska 
regeringen och riksdagen, som genom tidigare nämnda tillvägagångssätt, stiftar och reviderar de 
svenska lagarna ser jag det som intressant att närmare studera riksdagsdebatter vilka fokuserar på 
denna process. Därtill visar även denna process vilka normer och värderingar som spelar in i 
omarbetningen av sexualbrottslagen. 
 

Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats fokuserar på den senaste förändringen av sexualbrottslagen, vilken trädde i kraft 
den 1 april 2005. Det övergripande syftet med denna uppsats är att genom två riksdagsdebatter 
vilka utspelade sig den 23 respektive 25 mars 2004, det vill säga ett år innan den nya lagen togs i 
bruk, belysa hur sexualbrott konstrueras och rekonstrueras i riksdagsdebatt. För att kunna 
besvara mitt valda syfte har jag utformat ett antal frågeställningar som kan hjälpa mig genom 
arbetets gång. Dessa är: 
 

• Vilka diskurser går att finna i materialet? 
• Vilka teman finns i materialet som bygger upp själva sexualbrottsdiskuren? 
• Vilka är de centrala begrepp som används i samband med användandet av orden 

sexualbrott, våldtäkt, offer och förövare i debatterna? 
• Hur konstrueras manligt respektive kvinnligt? 
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• Hur förhåller sig de rådande diskurserna i materialet till varandra? Strider de mot 
varandra? 

Historisk Bakgrund 
Samhällets syn på kvinnan och hennes sexualitet har genom historiens gång knutits samman med 
både kvinnans och mannens ställning i samhället. Eftersom rättsväsendet har varit och 
fortfarande är en återspegling av samhällets normer och värderingar påverkas således detta 
kvinnans bemötande i rättsliga ärenden.1 Redan på 1200-talet fanns det en lag mot våldtäkt i 
Sverige, dock var det inte kvinnan som var offret utan förövaren skulle ställas tillsvars inför den 
skada denne hade orsakat för den man kvinnan ansågs tillhöra, det vill säga kvinnans man, bror 
eller far.2 I takt med att kyrkans roll i samhället ökade, växte även dess inflytande lagmässigt. 
Mycket beroende på att stat och kyrka i och med reformationen gick samman. I sig har detta 
således medfört att kyrkans kvinnosyn, vilken utgick från gamla testamentet, återspeglats i synen 
på kvinnan vad gäller våldtäkt. 1734 års lag inhyste tankar om kvinnans ärbarhet, vilket bland 
annat syftade till kvinnans sexuella erfarenheter. Med andra ord menades att ett straff av den 
mildare graden skulle utdömas om kvinnan som blivit våldtagen tidigare förlorat sin kyskhet,3 
oskuld.  

Över ett århundrade senare, närmare bestämt 1864, ändrades våldtäktsbrott från att ha varit 
ett egendomsbrott till ett brott mot individens frihet. Dock ansågs brottets sexuella karaktär vara 
av mindre betydelse och våldtäktsbrott placerades därmed i det kapitlet i strafflagen som berörde 
frihetsbrott. Emellertid ansågs kvinnans ärbarhet fortfarande ligga till grund för hur brottsmålet 
skulle behandlas.4 Ytterligare ett sekel fortgick innan sexualbrottslagen på nytt genomgick en 
förändring 1965. Det är först i denna lag som kvinnans rätt till sexuell integritet läggs till, dock 
menade denna sexualbrottslag att om ej könsorganen kommit i kontakt med varandra kunde 
detta inte anses vara lika kränkande för kvinnan som om ett regelrätt samlag utförts. Trots att 
lagen menade att det var kvinnans sexuella integritet som skulle skyddas ansågs hon fortfarande 
ansvarig för mannens sexualitet. Även den våldtagna kvinnans ärbarhet fortsatte att vara en viktig 
aspekt i sexualbrottens domslut.5 1970-talet medförde stora förändringar på samhällsplanet, 
tidigare normer och värderingar omskakades av en ny slags reformation, individualiseringen. 
Kvinnan krävde jämställdhet på alla plan i samhället och den frigjorda kvinnan blev mer en norm 
än ett undantag. I takt med att synen på sexualitet förändrades ökade även kravet att 
rättsväsendet skulle hänga med i förändringen. Sexualbrottsutredningar tillsattes under olika 
perioder för att ändra den rådande normen i brottsbalken gällande våldtäkt. Vilket tillslut ledde 
fram till 1984 års lagstiftning där bland annat kvinnans relation till förövaren ej skall påverka 

                                                 
1 Helena, Sutorius, Bevisprövning vid sexualbrott, (Stockholm 2003), s. 32 
2 Helena Sutorius, (2003), s. 20 
3 Helena Sutorius, (2003), s. 35 
4 Helena Sutorius, (2003), s. 38 
5 Helena Sutorius, (2003), s. 30 
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rubricering av brottets karaktär, samt att kvinnans beteende innan händelsen skall anses irrelevant 
för rättens domslut. Dock ansågs dessa två nödvändiga att utreda innan själva rättegången kunde 
påbörjas. Synen på vad som ansågs vara våldtäkt var dock densamma som tidigare, det vill säga 
att handlingen skulle ha utförts genom tvång, men även innefatta en klar samlagskaraktär. 1998 
utvidgades lagen ytterligare och omfattade även sexuella kränkningar vilka ej ansågs vara av 
samlagsliknanden karaktär.6  

Trots lagändringen 1998 ser jag att det fortfarande fanns en konservativ syn på kvinnan och 
våldtäktsbrott. Detta föranledde att det i slutet på 1990-talet och början av 2000-talet rasade en 
het debatt i det svenska samhället gällande den dåvarande sexualbrottslagen. Tidningar 
rapporterade nästan regelbundet om våldtäktsmål där förövarna friats på grund av lagens 
utformning och formulering. Ett fall som kriminalreportern Katarina Wennstam tar upp i sin bok 
Flickan och skulden exemplifierar detta tydligt. Å ena sidan kunde offret vara så berusad att 
förövarna inte kunde dömas för våldtäkt. Å andra sidan ansågs offret inte vara tillräckligt berusad 
för att ej kunnat göra motstånd, vilket betydde att förövarna ej heller kunde dömas för sexuellt 
utnyttjande.7 Detta ledde således till att förövarna friades på samtliga åtalspunkter. I sig kan detta 
visa att samhällets normer och värderingar låg före vad rättsväsendet, i och med hur 
lagstiftningen var konstruerad, anser vara rätt och fel och således att det tar längre tid för 
rättväsendet att omvandlas för att passa in i den rådande samhällsnormen. Till slut agerade även 
den svenska regeringen på den gammalmodiga syn på våldtäkt vilken genomsyrade det svenska 
rättsväsendet och i november 2004 framlade dåvarande statsministern Görans Person 
tillsammans med dåvarande justitieministern Thomas Bodström en proposition gällande en ny 
sexualbrottslagstiftning. Propositionen godkändes och den nya lagstiftningen gällande våldtäkt 
trädde i kraft den 1 april 2005. Den nya lagen vi idag har i Sverige innebär utifrån 1998 års lag en 
utvidgning av begreppet våldtäkt, det vill säga att fler handlingar bedöms som våldtäkt. Detta 
eftersom de fall som enligt den tidigare lagen ansågs vara sexuellt utnyttjande klassificeras i och 
med den nya lagen som våldtäkt. Ett exempel är att allt sexuellt umgänge med barn under 15 år 
ska bedömas som våldtäkt. Detta medför även att kravet på tvång för att benämnas som våldtäkt 
blivit betydligt lägre. Även termen grov våldtäkt har utvidgats och till exempel en gruppvåldtäkt 
ska genom nya lagen ses som grov våldtäkt, vilket ej tidigare lagar föreskrivit.8   
 

Material och avgränsningar 
Det empiriska material jag således använder mig av i studien består av riksdagsdebatter, det vill 
säga offentlig politiskt material, hämtade från riksdagens hemsida. Jag utgår från två debatter vilka 
ägde rum den 23 respektive den 25 mars 2004, och kan således ses som en del av den debatt 
vilket föranledde den sexualbrottslag vilken idag är gällande. På grund av debatternas omfång och 

                                                 
6 Helena Sutorius, Bevisprövning vid sexuabrott, (Stockholm, 2003)s. 40f 
7 Katarina Wennstam, Flickan och skulden¸ (Smedjebacken, 2002), s. 81 
8 Prop. 2004/05:45 
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större textomfattning har jag valt att koncentrera mig på dessa två som en del i den större 
debatten vilken flödade i den politiska arenan under denna period. Med begreppet offentlig 
politik menar jag den politik vilken i text finns tillgänglig för allmänheten att ta del av. Även av 
arbetets storlek är jag begränsad till ett mindre empiriskt material, som dock fungerar väl när 
uppsatsen har en mer kvalitativ karaktär. Valet av dessa två debatter grundar sig på dess innehåll i 
stort men även den tidsmässiga aspekten har haft betydelse, eftersom de utspelar sig nästan exakt 
ett år innan den nya sexualbrottslagen trädde i kraft. I sig utgörs dessa debatter en grund till hur 
den dåvarande sexualbrottslagen omarbetades och följaktligen kan ses som delvis skapare av 
sexualbrottets karaktär i den nya lagen, samtidigt är de även skapare av hur samhället ska se på 
brottet. Valet av just riksdagsdebatter ligger även i deras karaktär i sig. De ter sig annorlunda mot 
till exempel motioner och propositioner eftersom de senare är skriftliga dokument till skillnad 
från debatterna där det talas om ämnet istället.   
 

Metod 
För att bearbeta den valda empirin har jag för avsikt att använda mig av den textanalytiska 
metoden diskursteori. Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips menar i boken 
Diskursanalys som teori och metod att diskursanalys är ett brett begrepp som består av en nästintill 
skilda angreppssätt för att analysera texter.9 Diskursteorin är en tre diskursanalytiska 
tillvägagångssätt och utvecklades av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe i boken Hegemony and 
social Strrategy. Jag har valt att använda mig av diskursteori som metod eftersom jag anser att den, 
med dess begreppsapparat och tillhörande syn på hur diskurser konstrueras, fungerar väl för att 
kunna realisera den typen av analys vilken jag har för aviskt att utföra. Dock använder jag mig 
inte till fullo helt av det begreppsapparaten föreskriver utan använder mig av de delar vilka jag 
anser bäst lämpliga för att utföra min tänkta analys. I sig hjälper diskursteorin mig att bena ut de 
diskurser vilka rör den valda empirin, samtidigt som den även visar hur de är uppbyggda och 
förhåller sig till varandra. Den hjälper därmed till att hitta de delar vilka kan sägas bygga upp 
sexualbrottsdiskurserna i offentlig politik. Eftersom socialkonstruktivismen vilar på en 
uppfattning om att människan tolkar och kategoriserar världen genom historiska och kulturella 
föreställningar om världen, blir således denna utgångspunkt viktig i utförandet av min analys. 
Detta på grund av den påverkan de normer och värderingar vilka råder i samhället medför på 
rättsväsendet.  

Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips menar att tanken om att sociala fenomen 
aldrig är färdiga och för den delen inte heller kompletta inom diskursteorin är grundläggande.10 I 
sig medverkar detta till att det socialkonstruktivistiska inslaget i teorin är framträdande. Eftersom 
diskurs är ett sätt att förstå och tala om världen,11 diskurs i sig handlar om en bestämning av 

                                                 
9 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s. 9 
10 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, (Lund, 2000) s. 31 
11 Winter Jørgensen & Philips, (2000), s. 7 
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betydelse inom ett givet område, är teorin således ett tillämpbart angreppssätt när sociala 
konstruktioner skall utrönas. De begrepp inom diskursteorin vilka jag har för avsikt att använda 
för att utföra analysen är nodalpunkt, flytande signifikant, antagonism och hegemoni. Nodalpunkt är ett 
begrepp inom en diskurs vilken ges specifik betydelse för den diskursens karaktär. Med andra ord 
hur diskursen konstruerar det specifika begreppet som sitt eget. En nodalpunkt blir därmed ett 
begrepp som är återkommande och betydelsegivande i en specifik diskurs uppbyggnad. En 
diskurs nodalpunkt kan däremot bli en flytande signifikant då en annan diskurs i dess närhet 
definierar samma begrepp annorlunda. Det vill säga att två skilda diskurser konstruerar samma 
begrepp på olika sätt, men ingen av dessa diskurser har lyckats definiera sin nodalpunkt som den 
rådande definitionen. Inom diskursteorin menas det därmed att det pågår en kamp mellan olika 
diskurser när de definierar ett och samma begrepp olika,12 denna konflikt kallas antagonism, 
vilket är ett centralt begrepp inom teorin. Denna antagonism kan sedan övergå till vad som inom 
diskursteorin kallas hegemoni, vilket betyder att den ena diskursen lyckats definiera ut en annan 
diskurs betydelse av ett begrepp genom att konfliktens element blir moment i den egna 
diskursen.13 Laclau och Mouffe menar att hegemonin syftar till utebliven totalitet, och till olika 
försök att återskapa och återartikulera, för att vinna över den ursprungliga frånvaron, så att det bli 
möjligt för kampen att ges mening. Hegemoni är således en reaktion på denna kamp,14  det vill 
säga en kamp mellan monism och dualism i diskursen.15 Winther Jörgensen och Phillips menar 
att det inte genom analysen ska klarläggas en objektiv verklighet utan att man istället undersöker 
genom analysen hur människan konstruerar verkligheten.16  

 

Mitt tillvägagångssätt  
Mitt empiriska material är hämtat från riksdagens hemsida där politiska debatter, motioner, 
propositioner et cetera finns dokumenterade. De politiska dokumenten som berör sexualbrott är 
många, och även omfattande textmässigt. Jag valde således debatter som analyserande material. 
När valet av debatter var klart började inläsning av materialet. Genom denna läsning fann jag att 
debatterna i förhållande till sexualbrott rörde sig inom fyra delar, vilka jag benämner diskurser. 
För att få en bättre överblick på mitt material och dessa diskurser, valde jag att strukturera upp 
dessa diskurser, separerade från varandra. Dessa diskurser färgkodades för att tydliggöra analysen, 
med andra ord att det gjorde analysen mer lätthanterlig. Detta resulterade således i att jag kunde 
utröna de fyra diskurser vilka jag ser som uppbyggare av sexualbrottsdiskurserna. I dessa 
diskurser fanns ord/begrepp vilka var återkommande och gavs betydande utrymme i diskurserna. 
En del av dessa begrepp konstruerades på olika sätt beroende på inom vilken diskurs 

                                                 
12 Winter Jørgensen & Philips, (2000), s. 35 
13 Winter Jørgensen & Philips, (2000), s. 35 
14 Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Hegemony and socialist strategy, (London, 2001) s. 7 
15 Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, (2001), s. 14-15 
16 Winter Jørgensen & Philips, (2000), s. 40 
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debattörerna rörde sig inom. Därmed började en bild av hur debatterna konstruerar sexualbrott ta 
form.  

 

Teori och tidigare forskning 
Det är svårt när det talas om sexualbrott, och i synnerhet våldtäkt, att inte utgå från ett 
genusperspektiv. Alltså att manligt och kvinnligt har betydelse när det gäller sexualbrottens 
karaktär. Därför vilar denna uppsats i grunden på en syn där frågan om genus, kön, ställs i 
relation till sexualbrott och dess karaktäristika. De teorier jag således använder mig av behandlar 
konstrueringen av manligt och kvinnligt, det vill säga på vilka sätt könsmaktsstrukturen påverkar 
synen på sexualbrott. Därmed utgår även min studie ifrån att det i samhället finns en 
könsmaktsstruktur som påverkar hur kön konstrueras och rekonstrueras utifrån en manlig norm, 
där kvinnan skapas utifrån mannen. Eftersom min avsikt med detta arbete är att bena ut hur 
sexualbrott, offer, förövare, manligt och kvinnligt konstrueras i riksdagsdebatt, blir det således 
viktigt att se hur genus skapas i relation till hur en ny lag skapas genom riksdagsdebatt. En annan 
viktig aspekt är även det maktspel som sexualbrott och våldtäkt symboliserar. På grund utav 
könsrollernas inverkan på konstrueringen av offer och förövare i sexualbrott använder jag mig av 
Nils Christies föreställning om det idealiska offret och den idealiska förövaren. Christie utformar i 
boken Det idealiska offret vilka kriterier ett idealiskt offer, och även en idealisk förövare, bör 
uppfylla för att kunna legitimeras av samhället full status som offer eller förövare.17

Med könsmaktsstrukturer utgår jag från den feministiska utgångspunkten där mäns kontroll 
över kvinnor grundar sig historiskt och strukturellt i samhället. Det går således att säga att det 
finns strukturer i samhället vilka genom historiens gång strukturellt missgynnar kvinnor, i 
hemmet men också i det offentliga livet. Det vill säga att det inom den rådande maktstrukturen är 
det den maskulina principen som har haft förtur.18 Maria Wendt Höjer menar i boken Rädslans 
politik att den könsmaktsordning, vilken föreligger i samhället, är en process där förhållandet 
mellan manligt och kvinnligt konstrueras och rekonstrueras. Emellertid konstaterar hon att 
könsmaktsordningen inte bör förstås som enbart statisk eller oföränderlig. Vidare menar Wendt 
Höjer att offentlig politik medverkar i den process könsmaktsordningen förordnar där den 
offentliga politiken kan ses ”/…/ både som ett uttryck för en könsmaktsordning och som 
delaktig i själva könsmaktsrelationens formning.”19 Därför bör offentlig politik både förstås som 
konstruerande och rekonstruerande av könsmaktsrelationer.20 Även begreppet våld bör förstås i 
termer av konstruering av kön, det vill säga som en del i innebörden av att vara kvinna eller 
man.21

                                                 
17 Nils Christie, Det idealiska offret, I Åkerström & Sahlin red., Det motspänstiga offret, (Lund, 2001), kap. 2 
18 Soile Pohjonen, Kvinnor, våld och straffrätt, i Nordberg red., 13 kvinnoperspektiv på rätten, (Uppsala, 1995), s. 197 
19 Maria Wendt Höjer, Rädslans politik, (Lund, 2002), s. 17 
20 Maria Wendt Höjer, (2002), s. 17 
21 Maria Wendt Höjer, (2002), s. 25 
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Många teoretiker är överens om att könsmaktsordningen inte enbart påverkat samhället 
generellt, utan att den i stor utsträckning även har haft stor inverkan på det rättsliga planet. I 
boken Genus och rätt menar författaren Eva-Maria Svensson att den jämställdhet det svenska 
rättsväsendet försöker eftersträva mellan könen genom betoning av könsneutralitet i lagen inte 
fungerar, utan att könsneutraliteten i själva verket osynliggör genusrelationens verkliga relevans. 
Detta beror på den ensidiga människosynen har präglade rättsstaten ända sedan dess början, 
fortfarande kan ses som relevant i dag. Denna ensidiga människosyn vilar på den manliga 
människan i den offentliga sfären, där kvinnan var förpassad till den privata.22 Det är idén i sig 
om neutralitet mellan könen i lagen vilken i själva verket förutsätter att det finns skillnader mellan 
män och kvinnor.23 Jag använder mig även Christian Diesen som även han i Processrättsligt 
perspektiv boken Likhet inför lagen påvisar hur kvinnor och män behandlas olika i rättssystemet på 
grund av könsmaktssrukturens historiska inverkan på svensk lagstiftning.24  

I ett historiskt perspektiv blir det tydligt hur äldre normer och värderingar fortsätter belysa 
distinktionen mellan manlig och kvinnlig sexualitet, i förhållande till brott av sexuell karaktär. 
Den kvinnliga sexualiteten ställs i relation till en manlig sexualitet vilken är normen i samhället. 
Med andra ord att den beskrivs utifrån ett manligt perspektiv och blir således underordnad den 
gängse normala sexualiteten, den manliga. Och historiskt sätt när det gäller sexualbrott har denna 
uppfattning varit den rådande normen hur både rättsväsendet, men också samhället, genom 
tiderna har sett på brott av sexuell karaktär.  

 

”It was probably even more because the dominant perspective was that of the ´normal` sexual 
pleasure of the assailant; the act was analysed from the point of view of the ´violator` rather 
than from that of the ´violated`, interpreted according to the presumed feelings of the former 
rather than the neglected feelings of the latter.”25

 

Georges Vigarello menar här att man såg till förövarens normala sexuella begär och att brottet 
således analyserades utifrån förövaren istället utgå från ett offerperspektiv. Alltså gavs ett så kallat 
tolkningsföreträde till förövaren och därmed nonchalerades således offrets känslor till det 
inträffade.  

 

Analys 
I denna del av uppsatsen har jag för avsikt att redovisa de resultat som jag genererat, utifrån de 
två riksdagsdebatter mitt material består av, med hjälp av den textanalytiska metoden diskursteori 
som jag ovan redovisat för i avsnittet Metod. Genom analysen har jag lokaliserat fyra diskurser 

                                                 
22 Eva-Maria Svensson, Genus och rätt, (Uppsala, 1997), s. 302-303 
23 Eva-Maria Svensson, Genus och rätt, (1997), s. 306 
24 Christian Diesen red., Processrättsligt perspektiv, I Likhet inför lagen, (Falun, 2005), kap. 3 
25 Georges Vigarello, A history of rape, (Cambridge, 1998), s. 123 
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vilka jag ser som uppbyggare av sexualbrottsdiskurserna i sig. Dessa diskurser består av bland 
annat vilka attityder som råder i samhället, det vill säga hur det i riksdagsdebatterna skapas en bild 
av hur samhället i mer generella termer ser på sexualbrott. Ett annat viktigt tema i uppbyggnaden 
av sexualbrottsdiskurserna i de två riksdagsdebatterna är hur brottets karaktär skapas. Det temat 
vilket sedan följer visar på hur rättsväsendet genom bristande kunskap och föreställningar skapar 
brottets komplexitet och låga uppklarningsprocent. Slutligen förklaras den del av 
sexualbrottsdiskurserna som visar hur offer och förövare konstrueras och rekonstrueras genom 
debatterna, utifrån kvinnliga och manliga föreställningar.  

I de två debatterna råder en politisk diskurs som genomsyrar hur debattörerna talar, det finns 
således en viss struktur i hur debattörerna lägger upp sina anföranden. Emellertid skiljer det sig 
till viss del hur debattörerna talar beroende på om de tillhör oppositionen eller ej. Dock är det 
inte den politiska diskursens i sig som ligger i fokus i denna studie och är således inte tydligt 
redovisad i analysdelen. Jag har således inte för avsikt att analysera de olika partiernas 
ställningstaganden och därmed göra en jämförande studie av hur dessa konstruerar sexualbrott. 
Detta då syftet med denna studie ligger i hur sexualbrott konstrueras i riksdagen, det är således 
inte skillnaderna i partiernas konstruering av brottet som ligger i fokus utan istället hur de 
tillsammans skapar sexualbrott.  Emellertid är den politiska diskursen dock närvarande i hela 
analysen, dock implicit, när det är offentlig politik i form av debatter som analyseras. Detta då 
aktörerna, debattörerna, har politiska agendan utifrån sina anföranden och således representerar 
en specifik partipolitisk linje. Men det är som sagt aktörernas samlade konstruering som det 
fokuseras på i denna uppsats. 

Attityder i samhället 
I de två riksdagsdebatterna framkommer två bilder av hur samhället ser på sexualbrott, där 
våldtäkt många gånger får stå som ett samlingsbegrepp för sexualbrott. Att ordet våldtäkt för stå 
som ett samlingsbegrepp för sexualbrott, i samhällets syn, blir intressant i sig då ordet inte syftar 
till alla typer av sexualbrott, utan enbart en specifik del av det ordet sexualbrott hänvisar till. När 
således debattörerna lyfter fram ordet våldtäkt, framför sexualbrott, när de skapar samhällets 
attityder till sexualbrott formar dem en samhällssyn där sexualbrott inte får lika stor legitimitet 
som brott. Debatterna ger således två bilder av hur sexualbrott uppfattas i samhället vilket har jag 
valt att benämna attityder, då detta ord frekvent används av debattörerna själva. Ordet attityder 
bör således uppfattas som en nodalpunkt i sexualbrottsdiskurserna. Dock blir ordet attityder en 
flytande signifikant när dessa två samhällsattityder ställs mot varandra, detta eftersom ordet 
definieras olika beroende på vilken diskurs det talas utifrån. Ordet blir även en flytande 
signifikant när den ställs i relation till de andra temana vilka tillsammans bygger upp 
sexualbrottsdiskurserna, men jag återkommer till detta senare i analysen underrubriken 
Sammanfattning.   

Den första samhällsattityden vilken blir synlig i texterna är den som handlar om de attityder 
som genomsyrar samhället, där det råder en uppfattning om att den våldtagna kvinnan har sig 
själv att skylla. Denna inställning till den våldtagna kvinnan menar kristdemokraten Maria Larsson 
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finns hos samhällets yngre generation. Vidare menar hon att den yngre generationen i samhället 
inte ser till offrets oskuld till övergreppet, utan att de istället skuldbelägger offret. Debattören 
skapar därmed en samhällsattityd där tjejen eller kvinnan har sig själv att skylla om hon till 
exempel har varit utmanande klädd, varit berusad eller självmant följt med en kille hem och men 
sedan säger nej men killen ifråga inte lyssnar. Här tilldelar samhället offer och förövare även 
specifika kön, där offer alltid utan undantag är en kvinna och förövaren en man. Denna 
tilldelning av kön gör att brottet våldtäkt kan förstås i ljuset av föreställningen om kön, det vill 
säga i könsdimensionen blir våldtäktsmannen en man och offret en kvinna.26 Speciellt utsatta 
kvinnor, som till exempel hemlösa eller till och med kvinnor boende i brottstäta områden, 
skuldbeläggs för våldtäkten eftersom det, enligt en del debattörer, anses att kvinnorna själva 
försätter sig i en potentiellt farlig situation. Denna konstruering medverkar således till att det i 
debatterna skapas en syn i samhället som påminner om madonnan och horan, det vill säga den 
icke-våldtagbara och den våldtagbara. Christian Diesen menar i Processrättsligt perspektiv – Om positiv 
och negativ särbehandling att denna uppfattning även råder inom rättsväsendet eftersom det inom 
sexualbrott i stor utsträckning handlar om trovärdighet hos de inblandade parterna. Denna 
bevisvärdering av offer och förövares trovärdighet menar Diesen i grunden vilar på den 
patriarkala synen på kvinnan, det vill säga uppfattningen om kvinnan som antingen en hora eller 
madonna.27 Rättsväsendet ser med andra ord till hur hög skyddsvärnsfaktor kvinnan i fråga 
uppfattas besitta, där madonnan anses vara mer ärbar än horan. I sig medverkar 
skyddsvärnsfaktor därtill att våldtagna kvinnor rankas efter den ärbarhet kvinnan tilldelas av såväl 
samhället som rättsväsendet. Vidare anser Diesen att denna uppfattning ”/…/fortfarande präglar 
den straffrättsliga synen på våldtäktsbrottet av synen på kvinnan som sexualobjekt för 
mannen.”28. Denna konstruering av kvinnan, i sexualbrottssammanhang, gör även debatterna 
gällande när de visar på hur samhällets attityder skapar ett tolkningsföreträde till förövaren 
genom att skuldbelägga offret för våldtäkten. Dessa attityder debattörerna tillskriver samhället 
menar de, i likhet med Diesen, även bygger på historiska könsmaktsstrukturer. Således 
reproducerar debatterna könsmaktsstrukturen genom den samhälleliga bild de förmedlar i 
debatterna. Detta då debatterna skapar samhället utifrån attityder vilka bygger på 
könsmaktsordningen. Samhället blir därmed genom debatterna en arena där kön blir en given 
utgångspunkt när det talas om sexualbrott. Könets tilldelade makt tillskrivs således som 
betydelsebildande i samhällsdiskursens konstruering av sexualbrott.  

I debatterna förklaras dessa attityder i samhället med att det bland annat är svårt att bryta 
traditioner. Det vill säga att dessa attityder är en följd av den patriarkala könsmaktsstruktur vilken 
genomsyrar i hela samhället. För att bryta dessa traditioner krävs bland annat en ändring av 
lagstiftningen vad gäller sexualbrott eftersom rättsväsendet således sänder ut signaler till samhället 
hur brott av denna karaktär skall betraktas. Debattörerna lägger därmed ansvaret på att bryta de 

                                                 
26 Maria Wendt Höjer, (2002), s. 144 
27 Christian Diesen, (2005), s. 223  
28 Christian Diesen, (2005), s. 223 
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traditioner som har sin grund i könsmaktsstrukturen hos riksdagen. Detta skapar således en bild 
av ett samhälle som behöver räddas från sig själv. Samhället kan inte själv bryta dessa mönster, 
debattörerna ser sig själva som den kraft vilka har möjlighet att genom en lagändring bryta 
könsmaktsordningen. Därmed bidrar riksdagsdebatterna både till konstruktionen men även 
rekonstruktionen av könsmaktsordningen.29 Det vill säga att debatterna både upprätthåller men 
även utmanar könsmaktsordningen eftersom de å ena sidan erkänner att det råder en 
könsmaktsordning, men å andra sidan menar att den bör brytas.30 I alla fall inom 
sexualbrottsdiskurserna. I sig leder denna dikotomi till att riksdagen blir den instans i samhället 
som därmed producerar och reproducerar normer och värderingar i det samhälle de verkar i. 
Därtill medverkar utformningen av attityderna i samhällsdiskursen till en konstruering av 
sexualbrott som är starkt knuten till en könsmaktsordning. Könsbetingelsen av sexualbrott blir 
således genom samhällsdiskursens attityder ett faktum, eftersom attityderna beskrivs utifrån kön, 
det vill säga utifrån manligt respektive kvinnligt.  

Dessa attityder gentemot sexualbrott som jag nämnt ovan ställs i kontrast till den andra 
bilden debatterna ger av hur samhället ser på sexualbrott. Dessa attityder genomsyras av en 
uppfattning om att den rådande sexualbrottslagen är förlegad och därmed ej tillämpbar i ett 
rättssäkert sammanhang. Med andra ord behövs lagen omarbetas och utvecklas så den ligger i 
linje med samhällets utveckling och syn på sexualbrott. Som jag skrev i den förra samhällssynen 
får begreppet våldtäkt förtur när debattörerna talar om samhällets attityder gällande sexualbrott. 
Detta kan således förstås i ljuset av den dåvarande sexualbrottslagens snäva definition av våldtäkt 
till skillnad från den samhälleliga bredare inställningen. Alltså att det samhället menar bör 
klassificeras som våldtäkt bedöms av rättsväsendet, lagen, som sexuellt utnyttjande. I och med en 
utveckling av den då rådande sexualbrottslagen vill riksdagen skapa en bredare förklaring av ordet 
våldtäkt som är mer förankrad i hur samhället i dagligt tal avser begreppet. Därmed blir samhället 
en aktör i debatten då dessa attityder används som en argumentationslinje av debattörerna. 
Folkpartisten Johan Pehrson säger följande:  
 

Det gäller inte minst att få våldtäktsbegreppet att bättre stämma överens med den hos både 
män och kvinnor rådande uppfattning om vad som med ett normalt språkbruk är att klassa 
som våldtäkt.31

 

I citatet ger även Pehrson uttryck för hur våldtäkt skapas i rätten, utifrån den dåvarande lagen, 
inte längre har en samhällelig förankring då samhällets normer och värderingar inte återspeglas i 
den lagen. Debattörerna ger en bild av samhället där rättsväsendet upplevs som föråldrat och 
därmed inte samhälleligt förankrad. I och med denna konstruering av samhället skapas en slags 
dualism i debatternas samhällsbild eftersom en samhällelig norm menar en sak, medan 

                                                 
29 Maria Wendt Höjer, (2002), s. 17 
30 Maria Wendt Höjer, (2002), s. 16 
31 Riksdagens protokoll, 2003/04:88, anförande 5 (Jag kommer i fortsättningen använda förkortningen anf.) 
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rättsväsendet är av en annan åsikt. Thomas Bodström menar: ”/…/en kvinna som vaknar och 
får reda på att flera personer har förgripit sig sexuellt på henne just känner sig våldtagen, och då 
ska vi kalla det vid dess rätta namn.”32 Den dåvarande lagen, från 1998, menade inte att detta kan 
klassificeras som våldtäkt, utan att det ska anses vara sexuellt utnyttjande. Lagen gjorde även 
distinkta skillnader på om offret berusat sig själv eller om någon annan gjort det, med aviskt att 
försätta personen i ett redlöst tillstånd. Den samhälleliga attityden emellertid anses det i 
debatterna menar som Bodström säger att detta är en våldtäkt i dess rätta bemärkelse. Detta 
medför därmed att Bodström skapar en uppfattning hos samhället som vilar på att en våldtäkt är 
en våldtäkt, oavsett om offret har berusat sig själv eller inte. Därmed konstruerar debatterna en 
syn där rättsväsendets definition på vad som klassas som våldtäkt och vad som klassas som 
sexuellt utnyttjande stämmer dåligt överens med vad samhället klassar som våldtäkt, respektive 
sexuellt utnyttjande. Det är bland annat på grund av denna samhällsuppfattning, som debatterna 
skapar, som debattörerna menar att det behövs en modernisering av lagen vilken är i takt med 
tiden. Denna uppfattning är någonting som sprider sig över de partipolitiska gränserna, och 
framförs i stort sett av alla deltagare. I sina anföranden lägger alltså debattörerna stort värde i hur 
de menar att samhället ser på sexualbrott, detta för att frambringa en lagändring. Således 
konstruerar debattdeltagarna sexualbrott i en vidare definition än de anser att sexualbrottslagen 
gör. Därmed skapar debatterna även brott vilka i lagliga termer inte definieras som våldtäkt. Som 
Vigarello har uttryckt det:”/…/ the crime was created by being given a name.”33 Genom att 
tillskriva en handling ett namn, och därtill ett namn med tydlig definition, skapar således 
aktörerna i debatterna brottets karaktär.  

Samhällsdiskursen konstruering av begreppet attityder blir i relation till samhällsdiskursens 
andra definiering av begreppet till viss del en kontrast. Detta eftersom attityderna i samhället 
skapas som mer framskridande än rättsväsendets attityder till sexualbrott, till skillnad från den 
andra definitionen. Dock konstruerar samhällsdiskursen båda dessa attitydsdefinitioner som 
återspeglingar till en könsmaktsordning.  

Nodalpunkten attityder får i denna diskurs en ambivalent betydelse då det råder två skilda 
samhällsattityder i det empiriska materialet, vad gäller sexualbrott. Denna dikotomi i 
samhällsdiskursens konstruering av sexualbrott medför därmed att det råder en antagonsim i 
diskursen, eftersom det finns två definitioner av begreppet attityder. Det råder med andra ord en 
kamp om vilken definition skall vara den gällande inom samhällsdiskursens konstruering av 
sexualbrott. Dock används båda dessa samhällsattityder av debattörerna som 
argumentationslinjer för att förnya sexualbrottslagen. Den första samhällsattityden menar 
debattörerna bidrar till att det från politiskt håll måste statuera med ett gott exempel för att kunna 
bryta den könsmaktsordning de anser finns i samhället. Den andra samhällsattityden debatterna 
skapar menar tvärt om att samhället redan har brutit mot den könsmaktsordning, som 
sexualbrottslagen förordnar. Det behövs därför en lagändring eftersom det är rättsväsendet, och 

                                                 
32 Riksdagens debatt, 2003/04:88, anf. 2 
33 Georges Vigarello,  s. 113 
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inte samhället, som sitter fast i könsmaktsordningen. Således får samhällsdiskursens användande 
av begreppet attityder en monistisk sammansättning då begreppet har samma ursprungliga syfte, 
att omarbeta sexualbrottslagen.  
 

Brottets komplexitet 
En av anledningarna till att dessa två debatter blev till i riksdagen var en debattartikel i DN den 
10 mars 2004 skriven av Christian Diesen, där han hävdar att sexualbrott har låg 
uppklarningsprocent. I riksdagsdebatterna förklaras den låga uppklarningsprocenten av 
sexualbrott att detta ligger i sexualbrottets komplexitet. Det vill säga att skulden till den låga 
uppklarningsprocenten i just sexualbrott ligger i att brottet i sig är problematiskt. Att brottet har 
en komplexitet som orsakar detta förklaras med att dessa brott ofta utförs helt utan vittnen vilket 
många gånger leder till att ord står mot ord. Komplexiteten ligger även i att bevisningen i ett 
sexualbrott många gånger inledningsvis är svag vilket ofta leder till att ett åtal läggs ner. 
Moderaten Ulf Sjösten säger i sitt anförande om den resursbrist som han och hans partikamrater 
menar ligger till grunden för de ouppklarade sexualbrotten: ”Utredning av våldtäktsbrott är ofta 
komplicerat.”34 Även fast han talar om resursbristen som orsak till den låga 
uppklaringsprocenten, avslutar han anförandet med brottets komplexa natur. Detta medför 
därmed att tyngdpunkten i hans anförande flyttas från resursbrist till komplexiteten. Han är 
emellertid inte ensam om att uttrycka sig i dessa termer när det i debatterna talas om våldtäkt. 
Ord som ”väldigt svårt”, ”mycket svårt”, ”svårutredda”, ”komplicerat”, och ”problematiskt” är 
ord som frekvent används i debatterna när det talas om sexualbrott och den låga 
uppklarningsprocenten av dessa. I sig medverkar detta till att debatterna skapar sexualbrott som 
någonting specifik och därmed skilt från andra brottsmål. Det finns således tydliga karaktäristiska 
drag vilka är specifika för just sexualbrott, vilka därmed inte är tillämpbara på andra brott. Detta 
på grund av att debattörerna säger att sexualbrott karaktäriseras av svårutredda och komplicerade 
brottsutredningar. Dock visas det på en punkt i de två debatterna att det även finns andra brott 
vilka har liknande karaktäristika som sexualbrott. Thomas Bodström säger följande i sitt 
inledande anförande i interpellationsdebatten den 23 mars: 
 

Våldtäkt är en av flera (min kursivering) brottstyper där ofta ord står mot ord och den tekniska 
bevisningen, där sådan finns, inte entydigt pekar i den ena eller den andra riktningen…35

 
Citatet visar att det inte enbart går att skylla på sexualbrottets komplexitet för att förklara den låga 
uppklarningsprocenten när det gäller sexualbrott. Bodströms resonemang går i linje med det 
Christian Diesen menar med att sexualbrott inte skiljer sig på något avgörande sätt från andra 
brott när det gäller åtalsmöjligheten, även fast den möjligheten är beroende av en mängd sociala 
                                                 
34 Interpellationsdebatt, 2003/04:343/344, anf. 60 
35 Interpellationsdebatt, 2003/04:343/344, anf. 51 
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faktorer.36 Dock har detta resonemang en relativt undanskymd plats i debatterna och blir således 
underordnad den dominerande meningen att sexualbrott har en komplexitet som skiljer sig 
markant från till exempel brott som misshandel eller rån. I sig medverkar detta till att den 
rådande uppfattningen debatterna ger om brottets komplexitet och särart blir bestående trots att 
det ges en motbild. Detta gör att debattörernas konstruering av sexualbrottens komplexitet har 
skapat en hegemoni där den andra diskursens definition av sexualbrott, den som citatet påvisar, 
har blivit utkonkurrerad. 

En annan anledning som konstruerar sexualbrottet i debatterna till att vara komplext är att 
det finns stor okunskap bland poliser och andra berörda myndigheter inom detta område. Alltså 
att dålig kunskap sammankopplas med att sexualbrott är komplexa. Mona Jönsson, miljöpartist, 
talar om denna okunskap och hon ställer sig frågan om det finns fel och brister i det svenska 
utbildningsväsendet vad gäller poliser, advokater och dylika ämbeten vilka är berörda av detta.  

 

Många kvinnor som arbetar med de frågor vi debatterar i dag vittnar om en stor okunskap och 
nonchalans hos många av sina manliga kollegor. /…/ menar att de manliga inte vet vad man 
ska titta efter, vilka frågor man ska ställa, hur man behandlar utsatta kvinnor och hur man 
lämpligen ska gå på djupet för att säkerställa om det har skett ett våldtäktsbrott eller inte.37

 

Jönssons svar på sin fråga är att det råder brist på kunskap inom de myndigheter vilka handhar 
brottsoffer, och detta ses således även som en del av orsaken till att just sexualbrott har en låg 
uppklarningsprocent. Jönsson lägger även i citatet ansvaret och bristande kunskap på den manliga 
delen av rättsväsendets arbetarkår. I sig leder detta att den rådande uppfattningen debatterna 
konstruerar medverkar till en inställning som vilar på männens okunskap om sexualbrott. 
Därmed ges förklaringen till brottets komplexitet en tydlig könsmaktsstruktur, trots att det inte 
alltid uttrycks explicit, av deltagarna. Könsrollernas betydelse i en låg uppklarning av sexualbrott 
legitimeras således även i ett historiskt sammanhang. Detta eftersom även andra debattörer i sina 
anföranden påpekar könsmaktsstrukturens inverkan på brottets komplexitet. Christian Diesen 
anser i Processrättsligt perspektiv att lagstiftningen, inte enbart sexualbrottslagen, bygger på historiska 
könsrollsmönster.38  

När det talas om brottets komplexitet diskuteras det även hur en jämlik rättssäkerhet skall 
råda inom rättsväsendet. Från både höger och vänster råder ett stort samförstånd vad gäller lika 
rättssäkerhet för män och kvinnor. Det poängteras från båda politiska hållen att den rådande 
bristanden på rättssäkerheten bland kvinnor är förkastligt. Denna bristfälliga rättssäkerhet för 
kvinnor exemplifieras i debatterna genom sexualbrottet där kvinnor som offer är 
överrepresenterade till skillnad från andra brott. Emellertid känner sig en del av de manliga 
debattörerna tvungna att poängtera:  

 
                                                 
36 Christian Diesen, (2005), s. 221 
37 Riksdagens protokoll, 2003/04:88, anf. 8 
38 Christian Diesen, (2005), s. 221  
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Herr talman! Det måste alltid sägas i sådana här sammanhang att vi alltid måste vara vaksamma 
på rättssäkerheten. Det måste givetvis finnas tillräckliga bevis för att en misstäkt våldtäktsman 
ska fällas.39

 

I citatet ovan ger centerpartisten Johan Linander uttryck för rättssäkerheten, dock är det inte den 
kvinnliga rättssäkerheten talaren syftar till, utan den manliga. I de två anförandena, vilka är de två 
första i den debatten, innan Linanders anförande, talas det mycket om kvinnors utsatthet och 
bristen på rättssäkerhet för kvinnor generellt i rättssak, men i synnerhet sexualbrott. Det talas om 
att öka kunskapen hos myndigheterna för våldtäktsoffer så att det ska bli lättare att få 
gärningsmän fällda för våldtäkt. Således anser jag att citatet visar en uttryckande oro från talarens 
sida för att mäns integritet och rättssäkerhet kan komma att kränkas. Detta är någonting de 
manliga deltagarna har mer tendens att göra än de kvinnliga, vilka inte nämner detta alls. Vidare 
blir det Linander gör i citatet, som Maria Wendt Höjer menar, att om man låter kvinnans 
upplevelser av kränkningen få förtur och betydelse i rättväsendet tolkas detta i form av 
rättsosäkerhet och subjektivitet. Alltså rättsosäkerhet för mannen, inte kvinnan. I rättsväsendet 
ses gärningsmannens perspektiv, på grund utav att han är man, som objektiv och neutral och 
därmed det som ger rättstrygghet. Däremot ses offrets perspektiv, på grund av att hon är kvinna, 
som avvikande och subjektivt och kan således ej garantera rättssäkerhet.40  Denna syn kan sägas 
beror på att rättssubjektet är utformad efter en manlig norm,41 därför uppfattas problemet våld 
utifrån en norm som betecknas som manlig. Ulrika Andersson menar i likhet med Wendt Höjer 
att den manliga normen i straffrätt bygger på en historisk kontext vilket bygger på 
utgångspunkten att ”tillförsäkra de som står anklagade för brott, de flesta män, en rättssäker 
behandling från straffrätts-systemets sida.”42 Den straffrätt vi har idag är i grunden bekönad, även 
om man skulle bortse från det faktum att det är den manliga delen av befolkningen som skapat 
och utvecklat den.43 Detta kan därmed visa varför det endast är manliga deltagarna som nämner 
rättsäkerhet för både mån och kvinnor, när de kvinnliga deltagarnas utgångspunkt enbart tycks 
vila på den kvinnliga rättssäkerheten. Således vilar brottets komplexitet återigen på de 
konnotationerna av kön aktörerna tillskriver sexualbrott.  

Enligt Ulrika Andersson finns det inom den traditionella straffrätten ingen självklar position 
för subjektet eftersom, vilket jag tidigare nämnt, straffrätten är utformad för att tillförsäkra 
rättsskydd för dem som står anklagade för ett brott och inte i första hand för den som blivit 
utsatt för brottet. Därför har det historiskt sätt varit självklart att utgångspunkten har legat hos 
den som står anklagad för ett brott, det vill säga mannen.44 Således är det ur denna aspekt som 

                                                 
39 Interpellationsdebatt, 2003/04:343/344 anf. 53 
40 Maria Wendt Höjer, (2002), s. 143 
41 Maria Wendt Höjer, (2002), s. 85 
42 Ulrika Andersson, Hans (ord) eller hennes?, (Malmö, 2004), s. 15 
43 Ulrika Andersson, (2004), s. 15 
44 Ulrika Andersson, (2004), s. 15 



 15

sexualbrott blir komplexa i sin natur eftersom straffrätten är konstruerad efter en manlig norm, 
och sexualbrott drabbar i största utsträckning kvinnor.   

Sexualbrottens komplexitet grundar sig i debatterna på föreställningar om att 
brottsutredningar av dessa typer av brott är problematiska. Debattörerna menar att det svaga 
bevisläge dessa brott har i inledningsskedet av en utredning, på grund av komplexiteten, 
medverkar till den låga uppklaringsprocenten vilket resulterar i att många utredningar läggs ned. 
Det empiriska materialet visar även att brottets komplexitet är beroende av den okunskap 
rättsväsendet besitter om dessa brott. Det förs även fram att det är bristen på resurser som är den 
bakomliggande orsaken, dock talas det i samband med resursbristen om brottets komplexitet. 
Detta medverkar således till att sambandet mellan resursbrist och låg uppklarningsprocent 
undergrävs av resonemanget om brottets komplexitet som den viktigaste faktorn. Således 
konstruerar debatterna begreppet brottets komplexitet som en nodalpunkt i 
sexualbrottsdiskursen, där begreppet resursbrist får en undanskymd plats i diskurserna. Eftersom 
den konkurreras ut av brottets komplexitet, som därmed får legitimitet i sexualbrottsdiskurserna 
som förklaring till varför det är en låg uppklarning av sexualbrott.  
 

Attityder och ansvar i rättsväsendet  
I de två debatterna råder det en entydig uppfattning om att polisen och rättsväsendet besitter 
stora brister när det gäller kunskap om sexualbrott. De myndigheter, polis och domstolar, som 
möter offer för sexualbrott behöver bli bättre på sitt bemötande av dessa. Den okunskap, eller 
rättare sagt kunskapsbrist, vilken finns inom rättsväsendet förklaras som en av de stora 
anledningarna till att så få av de anmälda sexualbrotten leder till åtal. Detta eftersom polisen 
bland annat inte vet hur de ska bemöta ett brottsoffer, vilket många gånger har betydelse i 
framtida rättegångsmöjligheter. I sig medför kunskapsbristen att förstahandsåtgärderna vid en 
anmälan många gånger anses bristfälliga inom de berörda myndigheterna. Denna bristfällighet 
vilar således på okunskap samtidigt som denna kunskapsbrist vilar på oönskade attityder inom 
rättsväsendet. Dessa attityder bygger på de könsmaktsstrukturer vilka råder i samhället och vilka 
således även återspeglas i rättsväsendet: ”/…/ en avgörande orsak till den låga uppklarningen av 
våldtäkter skulle vara polisens attityder gentemot offren.”45 I debatterna framgår det tydligt, vilket 
citatet visar, att debattörerna är överrens om att dessa attityder och den okunskap de anser finns 
inom rättsväsendet är alarmerande. Okunskapen och attityderna bör därmed ses över för att på så 
sätt öka och förbättra uppklarningen av sexualbrott. För att komma till rätta med dessa attityder 
krävs utbildning bland polisen, speciellt bland dem som utreder sexualbrott. Attityderna inom 
rättsväsendet konstrueras i debatterna utifrån bland annat ett åldersperspektiv, då det anses att 
medelåldern bland dem som utreder sexualbrott är hög. Således skapar riksdagsdebatterna 
rättsväsendet som en myndighet vars normer och värderingar vilar på äldre föreställningar vad 
gäller sexualbrott. Citatet exemplifierar en större syn på rättsväsendets i debatterna. Det påvisar 
                                                 
45 Interpellationsdebatt, 2003/04:343/344, anf. 51 
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även att deltagarna i debatten skapar ett ansvar hos polisväsendet där det råder attityder och 
uppfattningar om att alla kvinnor som anmäler våldtäkt ljuger. Rättsväsendets ansvar i den låga 
uppklaringsprocenten i dessa brott blir således stor genom debattörernas konstruering av 
rättsväsendets diskurs. I debatterna menas det att dessa attityder de anser finns inom 
rättsväsendet genom ökad jämställdhet kan bidra till bättre attityder gentemot brottsoffer. I sig 
leder detta till att materialet konstruerar dessa attityder utifrån en könsmaktsordning, där en 
manlig norm finns representerad, vilket medför att det råder kunskapsbrist inom dessa 
myndigheter. Därmed genererar debatterna i en föreställning om mannens okunskap om 
kvinnans offerroll, samtidigt som kvinnan ges tolkningsföreträde enbart på basis av sitt kön. Det 
vill säga att en kvinnlig polis, enbart på basis av sitt kön, besitter bättre förmågor än en manlig 
polis att hjälpa ett kvinnligt offer. Rättsväsendets diskurs konstruering av attityder påvisar därmed 
en grundläggande tanke om könets betydelsebildning i diskursen. Med andra ord att diskursens 
utformning av begreppet attityder konstrueras utifrån kön.  

En annan anledning som ges i debatterna är resursbristen inom rättsväsendets myndigheter, 
både inom polisen och inom åklagarväsendet:  

 

/…/ få poliser, otillräcklig organisationsförmåga och avsaknad av åklagarresurser alltid 
kommer att innebära att de allra svåraste brotten, med de sämsta bevislägena, kommer att 
avskrivas och läggas ned.46

 

Med de svåraste brotten åsyftar debattören till sexualbrott, vilka som jag tidigare nämnt har 
karaktären av att vara komplicerade med vag bevisning i inledningsskedet. För att öka de antal 
anmälda sexualbrott som leder till åtal menar debattören att dessa myndigheter behöver mer 
resurser. Bristen på resurser ges här av debattören ett tolkningsföreträde och sätts därmed 
framför de andra orsakerna som ligger till grund för den dåliga uppklarningen av dessa brott. Det 
ses således som ett resursproblem, inom rättsväsendets berörda myndigheter, vilket går att bota 
med ökade anslag till dessa myndigheter. Här finns det dock en viss skillnad mellan de 
partipolitiska blocken, där högern är mer benägen att skylla den låga uppklaringsprocenten av 
sexualbrott på bristande resurser. Medan västerblocket är mer fokuserat på de attityder de anser 
finns inom polis- och åklagarväsendet. Dock som jag nämnde i temat Brottets komplexitet talar alla 
debattörer om alternativa förklaringsmodeller, som till exempel resursbrist, men de återkommer 
ständigt till brottets komplexa karaktär som den grundläggande orsaken. Citatet ovan visar hur 
detta sker genom debatterna. Debattören talar till en början om bristen på poliser och resurser 
men avslutar med att påvisa komplexiteten av sexualbrott, det vill säga att de är de svåraste 
typerna av brott.  

Till skillnad från denna negativa bild på polisens arbete när det gäller sexualbrott ges även i 
debatterna en positiv bild av deras arbete, dock får den ett mindre utrymme att spela på och 
förbises ofta i allmänhet. Och det blir ännu tydligare hur denna positiva bild av polisens arbete 

                                                 
46 Riksdagens protokoll, 2003/04:88, anf. 5 



 17

kommer i skymundan när justitieministern Thomas Bodström i den första debatten säger 
följande: 

 

/…/ jag vet samtidigt att polisen i allmänhet arbetar mycket professionellt i handläggningen av 
sexualbrott. De flesta poliser har idag både kunskap och förståelse för den svåra situationen 
som offren befinner sig i.47

 

Två dagar senare har han en mildare ton när han talar om polisens insatser i sexualbrottsfall: 
 

Här säger många personer som jobbar inom kvinnojourer att det har blivit bättre, speciellt hos 
polisen. Det är roligt att höra. Men det råder inget tvivel om att man kan bli ännu bättre.48

 
Även fast Bodström här talar om samma sak, polisens arbete när det gäller hantering av 
sexualbrott, ger han en nästintill dualistisk bild av polisen arbete. Den 23 mars använder 
Bodström starkare ord som ”jag vet” och ”professionellt”, men debatten två dagar senare är hans 
ordval en aning mer nedtonad när han istället säger ”har blivit bättre” och ”råder ingen tvivel om 
att man kan bli ännu bättre.” Detta kan således uppfattas inom ramen för debatten den 23 mars 
där en stor del av debattörerna menade i sina anföranden att det föreligger stora brister inom de 
myndigheter som har hand om sexualbrottsoffer, som en förklaring till den låga uppklarningen av 
våldtäktsbrott. Det vill säga att utifrån den tidigare debattens ramar förhåller sig Bodström i den 
andra debatten till hur debattörerna konstruerade ämnet i den första debatten. Han tillskriver 
med andra ord inte polis och åklagare lika stort förtroende i den senare debatten. Därmed 
underminerar han den diskurs som menar att dessa myndigheter uträttar ett bra arbete vad gäller 
sexualbrott. Samtidigt tillskrivs således den andra diskursen auktoritet som därmed vinner 
kampen om riksdagens konstruering av rättsväsendets attityder och ansvar. Således råder en 
hegemoni i rättsväsendets diskurs då riksdagsdebatterna definierar ut konstrueringen av de 
positiva attityderna till förmån för den negativa. Detta bör därmed förstås som att rättsväsendets 
diskurs har uppnått en monistisk definition av begreppet attityder, vilket således leder till att 
begreppet förstås som en nodalpunkt.       
  

Offer och förövare 

I debatterna skapas även en bild av vem som är offret och vem som är förövaren i brott av 
sexuell karaktär. Dessa två blir något av motpoler till varandra i debatterna, utifrån hur 
debattörerna genom sina anföranden skapar dem. När debattörerna talar om offer till sexualbrott 
blir det utifrån ett genusperspektiv, där offret blir synonymt med det kvinnliga könet och 
förövaren kopplas till det manliga. Soile Pohjonen menar att denna föreställning inom 
                                                 
47 Interpellationsdebatt, 2003/04:343/344 anf. 51 
48 Riksdagens protokoll, 2003/04:88, anf. 2 
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brottsligheten, om könsrollerna, i allmänhet är traditionell. Mannen som gärningsman blir 
subjektet, medan kvinnan definieras som offer, objekt.49 Detta även fast sexualbrottslagen sedan 
1984 är könsneutral. Dock menar Ulrika Andersson i sin doktorsavhandling Hans (ord) eller hennes? 
att trots denna könsneutralitet har brotten tydliga konnotationer till kön och både lagstiftare och 
rättstillämpare talar i första hand om offret som en kvinna och gärningsmannen som en man.50 
Citatet som följer visar enligt mig tydligt hur detta könsperspektiv skapas av riksdagsledamöterna: 
”Statistiken i sig sänder tydliga signaler till kvinnor om att det inte är idé att anmäla, liksom 
signaler till männen om att det inte är någon stor risk att begå en våldtäkt.”51 Detta konstaterades 
av en kvinnlig debattör där hon gör kvinnan till den våldtagna och mannen till den som våldtar. 
Citatet exemplifierar även tydligt hur de kvinnliga deltagarna genom debatterna är mer benägna 
att konstruera männen som en gruppenhet, där den gemensamma nämnaren för gärningsmän till 
sexualbrott vilar på kön, alltså det manliga. Kvinnan benämns som brottsoffret medan mannen 
inte blir förövaren utan gärningsmannen. Kvinnan/offret blir förkroppsligad och skapas som en 
person medan mannen/gärningsmannen blir ett monster samtidigt som han avpersonifieras och 
blir en den eller det. Emellertid finns det även en motstridig bild av mannen som förövare i 
debatterna. Någonting som gör att det råder en kamp om definitionen av begreppet förövare 
mellan de den kvinnliga respektive manliga diskursen. När de kvinnliga debattörerna talar om 
gärningsmannen gör det detta med mer generella termer och skapar där med en syn där alla män 
blir potentiella gärningsmän, vilket jag diskuterat ovan. De manliga debattörerna däremot har en 
tendens att istället använda termer som ”en del män” eller ”vissa män”. Det är även en manlig 
debattör som säger att: 
 

/…/ det finns ett antal män i vårt samhälle som springer runt med en förvriden syn på sin rätt 
att använda våld, säkert i allmänhet men mot kvinnor i synnerhet. Deras bristande, ibland rent 
sjukliga, verklighetsuppfattning har inte sällan sin grund i en egen miserabel uppväxt, men 
denna verklighet är aldrig en ursäkt för en mans beteenden.52

 
Debattören ger här en annan bild, vilken blir synlig i debatterna, av hur sexualbrottsförövare ska 
uppfattas. Han menar, i likhet med andra manliga debattörer, att våldtäktsmän inte enbart ska 
kategoriseras utifrån basen av deras kön utan att dessa våldsmän istället ska betraktas i ljuset av 
andra sociala och psykologiska faktorer. Med andra ord att det inte är på grund av det manliga 
könet som förövaren blir våldtäktsman utan på individualistiska premisser vilka vilar på 
personens sociala och psykologiska bakgrund. De manliga debattörerna konstruerar därmed, till 
skillnad från de kvinnliga deltagarna, en bild av gärningsmannen som en individ som inte kan 
inlemmas i en gruppidentitet som är baserad på det manliga könet. Därmed ger de manliga 
debattörerna förövaren egenskaper vilka skiljer sig från den normala mannen. Dessa egenskaper 
                                                 
49 Soile Pohjonen, (1995), s. 199 
50 Ulrika Andersson, (2004), s. 14 
51 Riksdagens protokoll, 2003/04:88, anf. 10 
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bidrar i sig till att det i debatterna skapas en bild av en idealisk förövare. Med idealisk förövare 
menar jag som Nils Christie talar om i Det idealiska offret att förövaren tillskrivs egenskaper som 
gör honom till idealisk. Den idealiska förövaren är enligt Christie en person som bland annat inte 
har någon relation till sitt offer, gärningsmannen är större och starkare än sitt offer och han ska 
även uppfattas som ond.53 Vidare menar han således att den idealiska förövaren ses som en farlig 
man som kommer långt bortifrån.54 De manliga deltagarnas definition av en sexualbrottsförövare 
konstrueras utifrån liknande premisser vilka Christie menar att den idealiska förövaren besitter.   

I debatterna blir däremot offret, vilket jag nämnt tidigare, både av de manliga och kvinnliga 
debattörerna mer av en person. Offret konstrueras av deltagarna utifrån premissen kön, hon blir 
kvinnan som blir våldtagen medan gärningsmannen blir man eller någon istället för mannen. När 
både de manliga och kvinnliga deltagarna talar om kvinnan som offer talar de i singular istället för 
plural. Samtidigt som kvinnan blir förkroppsligad, till en person, blir hon även som offer en 
symbol för alla kvinnor, där alla kvinnor är offer och därmed underordnade. Som offer blir 
kvinnan således lätt att tala om som grupp, att applicera offrets beteende och karaktär på en 
generell gruppnivå blir nästintill självklar. Det vill säga, till skillnad från hur de manliga deltagarna 
konstruerar förövaren som en individ där kön inte skall ses som den primära upphovsgrunden, 
skapar debatterna offret enbart utifrån premissen kön. Med andra ord behöver offer för 
sexualbrott enbart uppfylla ett villkor för att debattörerna skall klassa offret som ett offer. Maria 
Wendt Höjer menar att göra det samma med män blir mer komplicerat eftersom ”män är och 
förblir enskilda individer”55, dock med en viss flexibilitet där männen går att kategorisera i vissa 
underavdelningar. Emellertid kopplas inte män som grupp specifikt till det manliga könet, utan 
andra dimensioner tas i beaktning så som sociala och psykiska aspekter, till skillnad från 
grupptänkandet när det gäller kvinnor. I sig, menar Wendt Höjer, bidrar denna inställning till att 
så länge kvinnan kan benämnas som grupp återstår de faktiska och egentliga individerna, 
männen.56 I debatterna framgår det tydligt hur detta, som jag nämnt ovan, genom att de manliga 
debattörerna individualiserar förövaren och märk väl att ordet förövaren används och inte 
förövare, vilket skulle indikera en gruppbildning. Förövaren diskuteras istället utifrån ett liknande 
resonemang som Wendt Höjer för, där andra egenskaper så som psykisk störning istället för det 
manliga könet, vilket citatet ovan påvisar, ställs framför det senare. Emellertid skiljer det sig inte 
nämnvärt mellan hur det manliga respektive kvinnliga deltagarna talar om offer till sexualbrott. 
Både de manliga och kvinnliga debattörerna skapar genom sina anföranden både en 
individualiserad, men samtidigt en gruppsammansatt, bild av offret. Offret blir en person men 
denna person blir en stereotypisk bild av kvinnan som offer, vilken blir tillämpbar i alla 
potentiella sexualbrottsofferpositioner. Således tillskriver debatterna offret en gruppidentitet. 
Ibland försöker dock en del av de manliga deltagarna göra offret könsneutral, men dessa är 
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således enbart försök och misslyckas oftast. Ett tydligt exempel på detta är när det diskuteras 
alkoholens inverkan på den rättsliga bedömningen av sexualbrott, alltså hur den dåvarande lagen 
gjorde skillnad på om offret själv berusat sig eller inte. ”/…/ om en person var så berusad att 
hon”57 Detta visar att könsrollerna betydelse i debatternas offerdiskurs har vunnit legitimitet 
framför könsneutraliteten. Offret exemplifieras även som svagare än sin förövare. Genom att 
konstruera den idealiska förövaren skapar även debatterna ett idealiskt offer. Det idealiska offret 
är en person som när denne blir utsatt för ett brott lättast legitimeras av samhället med en 
offentlig offerstatus, enligt Nils Christie.58 Ett idealiskt offer för ett våldtäktsmål blir enligt 
Christie för det första en kvinna (oskuld), som är svagare än sin förövare, hon är upptagen med 
någonting samhället anser vara respektabelt, överfallet sker på en plats offret där det inte går att 
överföra ansvaret på henne och slutligen att offret inte har någon personlig relation till sin 
förövare.59 Christies idealiska offer stämmer väl överens med hur riksdagsdebatterna konstruerar 
offer till sexualbrott.  

När det gäller offer och förövare talas det även i debatterna om offrets respektive förövarens 
status i samhället och hur detta påverkar om rättvisa skipas eller inte. Det menas bland annat att 
ett högstatusoffer har större chans att få sin förövare dömd om förövaren har lägre status än sitt 
offer, och vise versa. Vänsterpartisten Rolf Olsson säger: 

 

/…/ visar tydligt att det förutom könsmakt ofta är en fråga om klass och social situation. Är 
det således möjligt att våldta en missbrukande kvinna? Är det möjligt att våldta en prostituerad 
kvinna? Kan en man från överklassen vara våldtäktsman, i synnerhet när offret är en fattig 
invandrarkvinna?60

 

Debattören försöker här problematisera den bild debatterna skapar om offer och förövare. Men 
samtidigt tydliggör talaren de konstrueringar av offer och förövare vilka blir synliga genom 
debatterna. Genom att ställa sig frågan om en man från överklassen kan vara en våldtäktsman 
uttrycker han den bild de manliga debattörerna ger av förövaren, det vill säga att han inte är en 
överklassman. I citatet visar talaren också den bild av offret som inte blir idealisk, det vill säga 
erfarna kvinnor som inte sysslar med någon respektabel aktivitet, för att låna Nils Christie 
kategorisering av det icke så idealiska offret.61 Detta medför som Christie menar, att offer och 
förövare är beroende av varandra. Med andra ord skapar de varandra, 62  vilket även debattörerna 
gör genom att ge förövaren specifika egenskaper och således konstruerar även debattörerna offret 
specifika egenskaper. Som jag nämnt ovan skapar de manliga debattörerna en mer idealisk 
förövare än de kvinnliga, därmed ger dem även en idealisk bild av offret. De kvinnliga 

                                                 
57 Interpellationsdebatt, 2003/04:343/344, anf. 59 (mina kursiveringar) 
58 Nils Christie, (2005), s. 47 
59 Nils Christie, (2005), s. 48 
60 Riksdagens protokoll, 2003/04:88, anf. 6 
61 Nils Christie, (2005), s. 48 
62 Nils Christie, (2005), s. 54 
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debattörerna visar däremot på hur normal den manliga förövaren är i förhållande till andra icke-
förövare. I sig för detta med sig att det kvinnliga offret inte blir lika idealisk eftersom offret och 
förövarens status som just offer och förövare är beroende av i hur stor utsträckning de kan ses 
som idealiska. Genom denna konstruering skapar de kvinnliga debattörerna, utifrån sina 
anföranden, en bild av förövaren som bör förstås i ljuset av normalitet. Det vill säga att förövaren 
är en man som alla andra män i samhället.  Resultatet blir således en kamp mellan diskurserna om 
hur begreppet förövare skall definieras. Dock genererar både de manliga och kvinnliga 
deltagarnas anföranden om offer och förövare i uppfattning om könsrollernas specifika inverkan 
på sexualbrott. Det svåra för debattörerna ligger istället att de själva är fast i könsmaktsstrukturen 
då de medvetet eller omedvetet konstruerar offret utifrån kvinnan, vilket medför att ett idealiskt 
offer för våldtäkt fortfarande förutsättningslöst är en kvinna. Uppfattning om det sociala 
sammanhangets betydelse när det gäller trovärdighet för de berörda parterna i ett sexualbrottsmål 
har en lång tradition i rättssystemet. Georges Vigarello visar i boken A history of rape hur det redan 
i det franska rättsväsendet under 1700-talet rådde en föreställning om offret respektive 
förövarens sociala ställning vilket ansågs viktigt för att uttyda om en våldtäkt ägt rum. 
 

The quality of the person whom the violence is done increases or diminishes the crime. Thus 
an act against a slave or a serving maid is less serious than that against a girl of respectable 
condition.63

 

Således menar Vigarello att offrets sociala ställning i samhället avgjorde hur allvarligt 
rättsväsendet skulle se på brottet. I sig medförde denna uppfattning även hur samhället såg på 
sexualbrott och därmed även upprätthölls. Uppfattningen återskapade dessutom kvinnans 
underordning gentemot mannen, då hennes sociala ställning ställdes i kontrast till mannen och 
inte tvärtom. Tre hundra år senare ger de svenska politikerna en liknande bild av det svenska 
rättsväsendets behandling av offrets och förövarens status som en barometer på trovärdighet. 
Vigarello menar vidare att ”It legitimized a power relation; it was based not on an equivalence 
between individuals but on a hierarchy between subjects”64 Könsmaktsrelationerna som 
genomsyrar hela vårt samhälle påverkar även hur vi ser på potentiella offer och förövare.  

I de delar av debatterna vilka rör offer och förövare pågår således en kamp, mellan de 
manliga och kvinnliga deltagarna, i hur begreppen offer och förövare skall definieras. De 
kvinnliga deltagarna menar å sin sida att förövaren är en man som kan ses som vilken annan man 
i samhället. Därmed normaliserar de kvinnliga deltagarna förövaren till skillnad från de manliga 
som å sin sida mer individualiserar och nästintill demoniserar förövaren. Dessa två diskurser är 
dock överens om könsrollernas inverkan på konstrueringen av offer och förövare. Definitionen 
av offer som kvinna och förövaren som man, vad gäller sexualbrott, är utifrån debatterna 

                                                 
63 Georges Vigarello, (1998), s. 17 
64 Georges Vigarello, (1998), s. 17 
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normbildande. Debatternas offerdiskurs, till skillnad från förövardiskursen, har emellertid en 
enhetligt utformad definition av både de manliga och kvinnliga deltagarna.   
 

Sammanfattning 
Utifrån min diskursteoretiska analys byggs således sexualbrottets övergripande diskurs upp utav 
dessa fyra diskurser jag presenterat ovan. Var och en för sig bildar dessa ingen entydig bild av hur 
sexualbrottens diskurs skapas och konstrueras genom riksdagsdebatter. Tillsammans däremot 
bildar de en sammansatt enhet som genom sin specifika uppbyggnad bidrar till 
sexualbrottsdiskurens helhet.  

I sexualbrottsdiskurserna finns ett antal nodalpunkter vilka är karaktäristiska för just dessa. 
Dessa nodalpunkter går att utröna utifrån de fyra diskurser jag menar bygger upp 
sexualbrottsdiskursen. I dessa fyra diskurser: attityder i samhället, brottets komplexitet, attityder 
och ansvar i rättsväsendet samt offer och förövare, går det att fastställa vilka dessa nodalpunkter 
är eftersom de är dessa delar som bygger upp diskurserna. De centrala begreppen som debatterna 
påvisar är betydande i sexualbrottsdiskurserna är således: attityder, brottets komplexitet, 
okunskap, offer, förövare samt könsmaktsstrukturer. Dessa begrepp går därmed att utröna i alla 
fyra delarna i diskursen. I det empiriska materialet använder debattörerna begreppet attityder för 
att konstruera samhällets och rättsväsendets syn på sexualbrott. Samhällsdiskursen och 
rättsväsendets diskurs byggs således upp, i materialet, utifrån hur debattörerna konstruerar dessa 
attityder. Därför blir begreppet attityder en naturlig del i riksdagens sexualbrottsdiskurser.   

Offer och förövare bör även uppfattas som nodalpunkter. Därtill blir begreppen även synliga 
och därmed viktiga utgångspunkter i alla fyra teman. Det är således nästintill omöjligt att tala om 
sexualbrott, utifrån hur brottet konstrueras i debatterna, utan att referera till dessa två begrepp. 
Dessa två nodalpunkter förutsätter även en förförståelse av att offret är en kvinna och således 
förövaren en man. Detta framstår i diskursen uppbyggnad som en självklarhet även fast 
debattörerna ibland försöker göra offret könsneutralt, dock får detta ingen genomslagskraft och 
undermineras därmed av könsrollernas auktoritet i diskurserna. Således blir även kön en given 
barometer i sexualbrottsdiskurserna när de konstrueras i de två riksdagsdebatterna. Emellertid 
blir dessa nodalpunkter flytande signifikanter när de ställs i relation till en mer övergriplig offer- 
förövarediskurs, alltså när det gäller andra brott som exempelvis misshandel.  Jag menar att när 
man talar om offer och förövare i exempelvis misshandelsmål eller personrånsfall blir denna 
konstruering av vad som exemplifierar offer och förövare olika. Detta då rättsväsendet i sådana 
brottsfall inte ifrågasätter till exempel om offret tydligt har visat att denna inte vill bli rånad. 
Någonting man däremot gör med offer för sexualbrott. I relation till varandra har dessa begrepp 
således olika betydelse. Det självklara om kön i sexualbrottsdiskursernas konstruering av offer 
och förövare är inte lika självklar i brottstyper som personrån. Att det finns en sådan distinktion 
mellan hur brottsoffer konstrueras i sexualbrott och andra brottsmål beror enligt diskursens 
uppbyggnad på könsmaktsstrukturer, vilka historiskt sett har påverkat definitionen av offer i 
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rättssak utifrån en manlig tolkningsram. Därmed strider dessa två diskurser om begreppen offer 
och förövare. I riksdagsdebatternas konstruering av sexualbrott har dock en mer generell 
definition av offer och förövare fått kapitulera inför sexualbrottsdiskursernas definition av 
begreppen. Med andra ord har i sexualbrottsdiskurserna lyckats definiera ut den mer övergripliga 
definitionen av offer och förövare. Diskursen har således uppnått hegemoni.  

Riksdagsdebatterna bygger upp sexualbrottsdiskurserna utifrån en könsmaktsordning, även 
fast det inte alltid uttalas explicit har jag genom analysen funnit att alla nodalpunkter grundar sig i 
en föreställning om denna ordning. Nodalpunkten attityder blir genom debatterna en återspegling 
av könsmaktsordningen inom sexualbrottsdiskurserna. Detta eftersom debatternas definition av 
attityder både i samhället och rättsväsendet ligger i förhållandet mellan manligt och kvinnligt, där 
mannen genom tiderna haft tolkningsföreträde. I sig gäller detta offer- och förövarediskurserna 
eftersom materialet definierar även dessa utifrån könsroller. Brottets komplexitet blir i 
sexualbrottsdiskurserna i och med hur de andra tre delarna är uppbyggda komplex. Brottet blir 
komplext i sig i diskursen på grund utav att det är kvinnor som är offer och män som är förövare. 
Det blir också komplext beroende på attitydernas uppbyggnad, vilket jag förklarat tidigare. 
Nodalpunkten attityd får en ambivalent roll i diskursens samhälleliga del eftersom den å ena sidan 
menar att offret får skylla sig själv, men å andra sidan är det andra attityder i samhället som 
påvisar en stark vilja till en förändring av lagen. Dock när nodalpunkten ställs i relation till 
diskursens rättsliga del, får den en mer sammansatt betydelse eftersom ordet definieras på 
liknande sätt. Den generella betydelsen av begreppet attityder i sexualbrottsdiskurserna är att 
dessa bygger på könsmaktsstrukturer, och att dessa därtill påverkar både hur rättsväsendet men 
också hur samhället ser på sexualbrott. Således påverkas även begreppen offer och förövare av 
attityderna.  

 

Slutdiskussion 
Jag har genom studiens gång försök belysa hur sexualbrott genom riksdagsdebatter konstrueras 
och rekonstrueras. Genom den utförda analysen har jag kunnat lokalisera fyra diskurser som 
analysen är uppdelad i. Dessa fyra diskurser bör således förstås som uppbyggare av 
sexualbrottsdiskursen, vilket ovanstående avsnitt påvisar. Därmed har jag för avsikt i denna 
studies sista avsnitt att återkoppla till de frågeställningar vilka presenterades i uppsatsens början.    

Vissa föreställningar och uppfattningar vad gäller sexualbrott tillskrivs utifrån debatterna ett 
tolkningsföreträde.  Det analyserade materialet påvisar att dessa föreställningar och uppfattningar 
således ges företräde framför andra, och därmed vinner auktoritet i diskurserna. Föreställningarna 
och uppfattningarna ställs genom debatterna emot stridande tolkningsuppfattningar, men dessa 
undermineras av de föreställningar vilka ges tolkningsföreträde. Diskurserna förhåller sig således 
till dessa och tillskrivs betydelse av aktörerna i deras konstruering av sexualbrott. 
Betydelsebildningen av vissa föreställningar och uppfattningar bör således förstås som 
grundläggande i hur aktörerna konstruerar diskurserna.   
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Det analyserade textmaterialet visar att debatterna rör sig inom ett antal diskurser. Dessa 
diskurser medverkar således till uppbyggnaden av hur sexualbrott konstrueras i 
riksdagsdebatterna. I materialet råder en samhällsdiskurs som skapas genom debattörernas 
föreställningar om den. Samhällsdiskursens centrala begrepp är attityder, där debatterna 
konstruerar samhällsdiskursen utifrån dessa attityder. Rättsväsendets diskurs skapas även den 
utifrån attityder. Begreppet attityder har i både samhällsdiskursen och rättsväsendets diskurs 
liknande definition. Det vill säga att det i de båda diskurserna menas att dessa attityder vilar i 
grunden på könsmaktsordningen. Debatternas konstruering av attityderna bör därmed förstås 
som könsbetingade. Det är således dessa attityder som medverkar till skapandet av sexualbrottens 
komplexa natur. Brottets komplexitet är därmed en diskurs som blir synlig i debattera. Dock vilar 
brottets komplexitet på de andra diskursernas konstruering, eftersom det är diskurserna i sig som 
skapar komplexiteten.  

Manligt och kvinnlig konstrueras i det empiriska materialet som motpoler till varandra. Detta 
blir tydligt både när det talas om offer och förövare men även hur de manliga och kvinnliga 
debattörerna själva förhåller sig till sexualbrottsdiskurserna. Hur manligt respektive kvinnligt 
skapas är således beroende av aktörernas kön. Den manliga och kvinnliga konstrueringen i 
materialet exemplifieras tydligast utifrån skapandet av mannen som den ständiga förövaren och 
kvinnan som det ständiga offret. Oavsett om de manliga debattörerna skapar förövaren 
annorlunda än de kvinnliga, konstruerar de förövaren som en man. Sexualbrott konstrueras och 
rekonstrueras således som ett fenomen vilket enbart drabbar kvinnor och där mannen är den 
eviga förövaren. Dock blir bilden av förövaren dikotomisk till skillnad från offret som i materialet 
ges en homogen sammansättning. De manliga aktörerna konstruerar förövaren mer utifrån 
kategorier vilka sätts över kön, det vill säga att det i första hand inte är kön en förövare bör 
kategoriseras utifrån. Förövaren bör istället förstås i ljuset av sociala och psykologiska faktorer. 
Trots att de manliga debattörerna konstruerar förövaren utifrån sociala och psykologiska faktorer 
ger de ändock förövaren ett kön, även fast könsaspekten blir underordnad. I förhållande till hur 
debatternas aktörer skapar sexualbrott tillskrivs brottet därmed tydliga konnotationer av kön. 
Lagens utformning av könsneutralitet kan således tyckas underlig då brottet i sig, genom 
aktörernas delaktighet i utformningen av lagen, konstrueras utifrån kön. Den norm 
sexualbrottsdiskurserna genom debatterna skapar, bör därmed ses som normbildande för det 
som senare utvecklades till en ny sexualbrottslag, vilken i dag är den rådande i Sverige.  

En sexualbrottslag bör förstås som en avspegling på de rådande könsrollerna i ett samhälle. 
Hur sexualbrott konstrueras genom lag påvisar därmed hur kvinnan i samhället värderas. Det vill 
säga vilken status det kvinnliga könet tillskrivs, utifrån premissen vilket subjekt i ett 
sexualbrottsmål ges tolkningsföreträde. Ett lands sexualbrottslag kan således påvisa könens 
jämställdhet genom hur den lagen är utformad. I och med detta får ett lands politiker en 
betydande roll. Det är i riksdagen som bland annat lagar skapas och omskapas genom motioner, 
interpellationer, propositioner och debatter. I lagar som sexualbrott spelar normer och 
värderingar stor roll, därmed blir det även betydande hur riksdagens folkvalda i dessa debatter, 
motioner et cetera. konstruerar dessa brott. Hur riksdagen konstruerar brottet, offret, förövaren, 
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samhället och rättsväsendet har stor betydelse i hur de sedan kommer att utforma lagen. 
Eftersom de är föreställningen och uppfattningen om dessa begrepp som ligger till grunden för 
utformningen. Således verkar riksdagen som normbildande vad gäller samhällets syn på 
sexualbrott, offer och förövare. Riksdagsdebatterna kan därmed förstås vara konstruerande och 
rekonstruerande av könsmaktsordningen genom hur de skapar sexualbrottsdiskurserna, utifrån 
hur de utformar sexualbrottslagen.  
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