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En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet
I maj 2018 röstade riksdagen igenom en ny sexualbrottslagstiftning i Sverige.

Syfte med övningen
Denna övning syftar till att genom ett konkret exempel visa hur riksdagens lagstiftningsmakt 
fungerar, med fokus på utskottsarbetet. Syftet är även att låta eleverna reflektera över vilka effekter 
en ny lag kan ha i samhället.

Total tid för genomgång och övning är beräknad till cirka 2–4 lektionstillfällen på cirka 40 minuter 
vid varje tillfälle.

Lärarens förberedelser

1. Läs Bakgrund till dig som lärare. Se bilagan.

2. Innan övningen kan du som lärare antingen hålla en föreläsning om lagstiftningsmakten via 
en digital plattform eller låta eleverna sätta sig in i ärendegången på egen hand genom att an-
vända sig av materialet under rubriken Elevernas förberedelser.

 Repetera vad ett utskott har för funktion alternativt låt eleverna läsa på själva via 
https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/arbetet-i-riksdagen/sa-arbetar-utskotten/. 

3. Skapa grupper om 17 elever per grupp i en digital plattform. Om du har svårigheter att få jämn 
fördelning i klassen kan du låta några elever få till uppgift att presentera några remissvar.

Elevernas förberedelser
Låt eleverna läsa om lagstiftningsmakten innan de börjar med övningen, alternativt kan du som 
lärare hålla en genomgång om lagstiftningsmakten.

Tips på källor
Så funkar riksdagen – Beslutar om lagar: https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/
riksdagens-uppgifter/beslutar-om-lagar/. Här finns också filmen Från förslag till lag – så går det 
till när riksdagen stiftar lagar, som eleverna kan titta på på egen hand eller som du kan visa i en 
genomgång online.

Studiematerialet Riksdagen – en kort vägledning, framför allt s. 7–11
https://www.riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-ladda-ned/studiematerial/vagled-
ning-190516.pdf.

Studiematerialet Riksdagen i samhället, framför allt s. 14–15
https://www.riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-ladda-ned/studiematerial/riksda-
gen-i-samhallet.pdf.

Utskottens funktion
https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/arbetet-i-riksdagen/sa-arbetar-utskotten/. 
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Genomförande
Introduktion

Läraren
Förklara för eleverna att de ska få delta i en enkel pedagogisk övning. Från och med nu är eleverna 
riksdagsledamöter i justitieutskottet. 

Skicka via mejl eller dela via en digital plattform ut partiernas förslag i form av rollkort till eleverna, 
finns att ladda ner på webbplatsen. Gör en proportionell fördelning enligt justitieutskottets sam-
mansättning för mandatperioden 2014–2018 när propositionen behandlades.

Fördelningen av platser i justitieutskottet under den aktuella mandatperioden var
 ◆ Socialdemokraterna 6 platser
 ◆ Moderaterna  4 platser
 ◆ Sverigedemokraterna 2 platser
 ◆ Miljöpartiet  1 plats
 ◆ Centerpartiet  1 plats
 ◆ Vänsterpartiet  1 plats
 ◆ Liberalerna   1 plats
 ◆ Kristdemokraterna  1 plats

Skicka ut via mejl eller dela via en digital plattform de blå remisskorten till några elever om du 
har en grupp som består av fler än 17 elever. Remisskorten finns på samma plats som rollkorten 
för respektive parti.

Som lärare intar du rollen som föredragande. Ni ska nu komma fram till ett betänkande, allt för 
att underlätta beslutsfattandet i kammaren.
1. Varje elev får några minuter på sig att läsa igenom materialet på sitt kort. 

2. Varje parti berättar sedan om sin ståndpunkt och sina argument utifrån rollkorten.

3. De elever som fått de blå korten berättar om remissinstansernas synpunkter. Om inga elever 
har fått denna uppgift kan läraren presentera dessa remissvar.

4. Läraren sammanfattar utskottets olika förslag och frågar sedan hur utskottet kan nå fram till 
en majoritet. 

5. Berätta att oppositionspartierna har möjlighet att reservera sig.

6. Låt varje parti rösta om frågan.

7. Om möjligt – visa det riktiga betänkandet, propositionen och motionerna.  
Det finns en länk till betänkandet i pdf-format på https://www.riksdagen.se/sv/dokument- 
lagar/arende/betankande/en-ny-sexualbrottslagstiftning-byggd-pa_H501JuU29. 

8. Be partierna att rösta en gång till om höjning av straffet för våldtäkt.

 För dig som lärare: Sverigedemokraterna fick ingen majoritet för sin följdmotion i utskottet 
och lade därför sina röster på Alliansens motion om att höja straffet för våldtäkt, eftersom de 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-ny-sexualbrottslagstiftning-byggd-pa_H501JuU29
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-ny-sexualbrottslagstiftning-byggd-pa_H501JuU29
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ansåg att det var ett förslag i rätt riktning. På så sätt kunde förslaget från Moderaterna, Krist-
demokraterna, Centerpartiet och Liberalerna få majoritet i utskottet och senare även i kam-
maren.

 Genom ett tillkännagivande beslutade riksdagens ledamöter att meddela regeringen att riks-
dagen anser att straffet för våldtäkt bör höjas. Ett tillkännagivande är när riksdagen riktar 
en uppmaning till regeringen. Detta kan ni läsa mer om här: https://www.riksdagen.se/sv/
sa-funkar-riksdagen/ordbok/. 

 Låt eleverna diskutera vilken betydelse tillkännagivanden kan få för riksdagens och regeringens 
arbete.

Efterdiskussion
Förslag på frågor att ställa till eleverna efter övningen.
1. Varför möts partiernas representanter i ett utskott? Varför röstar inte ledamöterna direkt om 

ett förslag när det lämnas till kammaren? 

2. Varför behöver ledamöterna ha partigruppsmöten mellan utskottsmötena?

3. Hur kommer det sig att ett utskottsmöte oftast klaras av på mindre än en timme?

4. Vad innehåller ett betänkande? Varför skrivs ett betänkande? För vilka är betänkandet viktigt?

5. Varför blir det nästan alltid samma resultat i omröstningen i kammaren som det förslag till 
beslut som utskottet föreslår?

För dig som lärare: Här kan ni föra in samtalet på partilinjer och ”partipiska”. Låt eleverna leta 
upp argument för eller emot partilinje och partipiskor. 

Som lärare kan du sedan fortsätta efterdiskussionen genom att

a) berätta kort om debatten i plenisalen och omröstningens utfall.  
Visa webb-tv-klipp från debatten och omröstningen liksom det faktiska utfallet. Se omröstningen 
på http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/beslut/beslut_H5C320180523JuU29.  

Förklara även vad acklamation innebär. Det går att läsa om innebörden av acklamation på  
https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/arbetet-i-riksdagen/debatter-och-beslut-i- 
kammaren/.

Låt eleverna diskutera varför beslut med acklamation inte får lika stort massmedialt utrymme.

b) låta eleverna resonera om vilka konsekvenser den nya lagstiftningen har fått och kan få för 
enskilda personer, för grupper av människor och för hela samhället. 

Låt eleverna använda sig av de analysmodeller som många läromedel presenterar. 

https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/ordbok/
https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/ordbok/
http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/beslut/beslut_H5C320180523JuU29
https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/arbetet-i-riksdagen/debatter-och-beslut-i-kammaren/
https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/arbetet-i-riksdagen/debatter-och-beslut-i-kammaren/


En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet • Från förslag till lag 1 5

Tips på material 
Programmet I lagens namn: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1311253?programid=4702 
Observera att det förekommer skildringar av sexuellt våld i programmet.

Kammaråklagare Christina Voigt om den nya sexualbrottslagen
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=7172383.  

Högsta domstolen prövar samtyckeslagen (oaktsam våldtäkt): 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7261326.  

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1311253?programid=4702
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=7172383
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7261326
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Det är olagligt att ha sex med en person som inte sagt ja eller aktivt visat att han eller hon vill 
delta. Ofrivilligt sex räknas som våldtäkt. Läs mer om definitionen i betänkandet, främst på s. 10. 
Du kan hitta betänkandet på https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/
en-ny-sexualbrottslagstiftning-byggd-pa_H501JuU29. Via denna länk kan du även få en över-
skådlig bild över ärendegången och hitta alla dokument i ärendet. Där finns också ingångar till 
debatten och de beslut som togs i ärendet.

Den tidigare sexbrottslagen krävde våld, hot eller en särskilt utsatt situation för att en gärnings-
man skulle kunna fällas. Den nya lagstiftningen gäller sedan den 1 juli 2018. Samtliga åtta riks-
dagspartier står bakom beslutet. 

Från förslag till beslut – viktiga datum i ärendegången

5 oktober 2016 Betänkande av 2014 års sexualbrottskommitté: SOU 2016:60 Ett starkare skydd  
för den sexuella integriteten

21 december 2017 Lagrådsremissen En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet

20 mars 2018 Regeringens proposition 2017/18:177 En ny sexualbrottslagstiftning byggd på  
frivillighet

17 maj 2018 Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU29 En ny sexualbrottslagstiftning byggd 
på frivillighet

22 maj 2018 Ärendedebatt

23 maj 2018 Votering

1 juli 2018 Lagändringarna träder i kraft

Den nya lagen bygger på den utredning som en parlamentariskt sammansatt kommitté lade 
fram 2016. Utredningen pekar på många rättsfall där offret överrumplats med sex men uppträtt 
passivt och befunnit sig i ett s.k. frozen fright-tillstånd, dvs. varit oförmögen att säga nej eller 
att protestera på andra sätt. Enligt den tidigare lagstiftningen var det många fall som inte ledde 
till fällande dom, eftersom varken bevisliga hot eller våld förekommit. Regeringens proposition 
betonar att frivillighet är en utveckling av lagstiftningen som står i samklang med den allmänna 
uppfattningen om sexuellt självbestämmande. Lagen är ett naturligt steg för att åstadkomma ett 
heltäckande skydd mot sexuella övergrepp. Samtidigt menar regeringen att lagen har en normer-
ande effekt på attityder och föreställningar. När lagen prövas ska rätten ta sikte på det faktiska 
handlandet. Det är rätten som gör bedömningen om huruvida det har handlat om frivillighet 
i det enskilda fallet. Om det råder osäkerhet i en sexuell handling är det gärningsmannens 
skyldig het att ta reda på om deltagandet är frivilligt. Det är här förslaget om oaktsamhet träder 
in. Med oaktsamhet menas att gärningsmannen inte behöver ha ett uppsåt för att dömas. I stället 
är det gärningsmannens ansvar att utifrån omständigheterna förvissa sig om att partnern är med 
frivilligt i den sexuella akten. Om målsäganden inte har uttryckt frivillighet och gärningsmannen 
genomför den sexuella handlingen ändå kan det alltså bli en fällande dom. 

Bilaga Bakgrund till dig som lärare

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-ny-sexualbrottslagstiftning-byggd-pa_H501JuU29
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De åtta riksdagspartierna är alla överens om att det behövs en ny modern sexualbrottslag stiftning. 

I regeringens proposition finns även följande förslag:
 ◆ Det införs ett särskilt oaktsamhetsansvar för vissa sexualbrott.
 ◆ Minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs från fängelse i fyra år till 

fängelse i fem år. 
 ◆ Den som utsätts för ett sexualbrott ska få stöd tidigare i processen. 
 ◆ Regeringen avsätter resurser för att informera myndigheter och domstolar om aspekten fri-

villighet och oaktsamhet. De ska även ändra läroplanen för att få in frågan där.
 ◆ Vid bedömningen av om bl.a. ett våldtäktsbrott är grovt ska det särskilt beaktas om 

gärnings mannen med hänsyn till offrets låga ålder har visat särskild hänsynslöshet eller 
råhet. 

 ◆ Det straffrättsliga skyddet vid sexualbrott mot barn stärks vid oaktsamhet hos gärnings-
mannen i fråga om barnets ålder. 

 ◆ När en förundersökning om ett sexualbrott har inletts eller återupptagits ska en anmälan 
om målsägandebiträde göras omedelbart, om det inte är uppenbart att målsäganden saknar 
behov av ett sådant biträde. 

Remissinstanser
Regeringens lagförslag skickades ut på remiss till 81 olika organisationer, myndigheter och ex-
perter. Ett urval av deras synpunkter redovisas nedan.

Fatta
Domstolar friar ofta från våldtäkt eftersom rätten inte anser att offret befunnit sig i en tillräckligt 
utsatt situation. Det är viktigt med en ny sexualbrottslag som hävdar att sex är olagligt om det 
inte bygger på frivillighet och samtycke. 

RFSU
Sju av tio som utsätts för ett sexuellt övergrepp hamnar i ett s.k. frozen fright-tillstånd. Personen 
blir oförmögen till motstånd i både handling och ord. Därför är det viktigt med en ny sexual-
brottslag som kräver samtycke. Domstolar och rättsväsen måste få bättre utbildning och verktyg 
för att döma i sexualbrott. 

Advokatsamfundet
Med den nya sexualbrottslagen kommer det att vara svårt att bevisa att brott har begåtts. Det leder 
i sin tur till att det blir få fällande domar. Förtroendet för rättsväsendet riskerar att minska.

Lagrådet
Den nya lagen är inte tillräckligt tydligt formulerad. Lagrådet menar att det inte på förhand går 
att veta vad som är lagligt eller kriminellt. Nuvarande lagstiftning är tillräcklig. Ett stort ansvar 
kommer att ligga på domaren och rätten att avgöra om det var frivilligt eller inte. Det ställer krav 
på hög och särskild kompetens för att döma i sexualbrottsmål. 
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Urval av beslutspunkter
Vi väljer att fokusera på den del av lagstiftningen som bygger på frivillighet (oaktsamhetsansvar 
är en annan del av lagstiftningen, som direkt hör ihop med frivillighet), detta för att frågan inte 
ska bli för komplicerad och för omfattande. Men för att påvisa skiljelinjer mellan partierna lyfter 
vi fram några av de punkter som finns i partiernas följdmotioner och fristående motioner.

Partiernas skiljelinjer
Det som främst skiljer partierna åt är deras syn på straffvärdet för våldtäkt. 

 ◆ Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna vill höja minimistraffet för 
våldtäkt från två till tre år och lämnade därför in en gemensam följdmotion. (Yrkande 1 i en 
motion med anledning av propositionen.) 

 ◆ Sverigedemokraterna vill höja minimi- och maximistraffen för våldtäkt mer än vad Allian-
sen föreslår. Det innebär att brottsbalkens sjätte kapitel ska ses över. De vill att regeringen 
utreder frågan och återkommer till riksdagen. (Yrkande 2 i en motion med anledning av 
propositionen.) 

 ◆ Centerpartiet vill att det stiftas en särskild lag som straffar personer som tvingar barn till 
sexuella handlingar på internet. De menar att straffbestämmelsen om sexuellt övergrepp 
mot barn inte är tillräcklig eller för otydlig. (Yrkandena 3 och 4 i en fristående motion.) 

 ◆ Kristdemokraterna föreslår att en person som begått våldtäkt, och som inte har uppehålls-
tillstånd eller är asylsökande, ska utvisas. (Fristående motion.) 

 ◆ Vänsterpartiet vill inte höja straffen för våldtäkt. De föreslår i stället att rättsväsendet satsar 
mer resurser på förebyggande arbete och ökad kunskap inom sexualbrottsfrågor. (Det fram-
kommer genom ett särskilt yttrande i betänkandet.)

Debatt och omröstning
Debatten pågick i 1 timme och 15 minuter och ägde rum den 22 maj 2018. Den är lätt att ta till 
sig och innehåller flera anföranden från partierna men endast två replikskiften. Voteringen hölls 
den 23 maj 2018.

Vad lyfte partierna fram i debatten?

Sverigedemokraterna menar att avsevärt höjda straff för våldtäkt kommer att öka anmäln-
ingsbenägenheten för sexualbrott. Om det kombineras med mer resurser till polisen kan de 
långa handläggningstiderna förkortas och leda till fler fällande domar, något som är viktigt för 
brottsoffren. 

Centerpartiet vill också ge polisen mer resurser för att bättre och snabbare komma till rätta med 
sexualbrotten. Men de betonar att bättre utbildning inom området är rätt väg att gå. De lyfter 
fram sin reservation men yrkar inte på den, för att spara tid. 

Kristdemokraterna betonar vikten av höjda straff och mer resurser till rättsväsendet. Det är vik-
tigt att jobba med att förändra värderingar i samhället, menar debattören. 
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Socialdemokraterna uppehåller sig länge vid samtyckesbegreppet och betydelsen av metoo.  
Det räcker inte med lagstiftning. Förebyggande arbete, exempelvis i skolan, är viktigt för att 
komma åt problemet. 

Moderaterna tror inte att den nya lagen leder till fler domar. Det saknas ofta vittnen, och den 
tekniska bevisningen är ofta bristfällig. Sexualbrott är svåra att bevisa, menar debattören.  
Men för att komma åt sexualbrott bättre är det mycket viktigt att förundersökningar har hög 
kvalitet. Likaså är det viktigt att åklagaren kommer in tidigt i brottsutredningen. Moderaterna 
menar också att det i vissa fall kan vara nödvändigt att göra en prövning av målsägandens 
trovärdig het och de uppgifter som målsäganden lämnat. 

Miljöpartiet betonar vikten av att det införs oaktsamhetsansvar. De vill öka juristernas kunskap 
om sexualbrott och om mäns våld mot kvinnor. 

Vänsterpartiet menar att hårdare straff inte kommer att leda till fler fällande domar, liksom att 
samtyckeslagen kanske inte heller leder till fler fällande domar. Lagens betydelse som normer-
ande är mycket viktig. Partiet betonar vikten av att öka polisens och rättsväsendets kompetens 
för att få till stånd en bättre bevisning. 

Liberalerna gör en genomgång av sexualbrottslagstiftningen genom historien. Den nya sex-
brottslagen är ett viktigt steg framåt, menar debattören. Men det handlar om så mycket mer; 
bland annat är det viktigt med jämställdhetsarbetet i samhället och att polisen och rättsväsendet 
får mer resurser. 

Beslut

 ◆ En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet och införande av oaktsamhetsansvar. 
Båda besluten fattades med acklamation. 

 ◆ Skärpt straff för våldtäkt från 2 år till 3 år. En reservation från Alliansen. 
Beslutet fattades med acklamation. 

De övriga förslagen i regeringens proposition gick igenom med acklamation. Sverigedemokra-
ternas reservation 2 röstades ned i en votering. Centerpartiets reservation 3 och 4 avslogs med 
acklamation. Ni kan se själva voteringen via http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/
betankande/en-ny-sexualbrottslagstiftning-byggd-pa_H501JuU29 . Klicka på Beslut för att se 
själva voteringen eller läs i protokollet.

Intressant att känna till
I samband med att regeringen lämnade sin proposition gav de Brottsoffermyndigheten ett upp-
drag. Följande finns att läsa på regeringens webbplats: 

Regeringen ger Brottsoffermyndigheten i uppdrag att ta fram en webbaserad utbildning och till-
hörande lärarhandledning om innebörden av regeringens kommande förslag till riksdagen om en 
ny sexualbrottslagstiftning. Inom ramen för uppdraget ska Brottsoffermyndigheten även ta fram och 
på lämpligt sätt sprida information om innebörden av en ny sexualbrottslagstiftning till relevanta 
målgrupper.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-ny-sexualbrottslagstiftning-byggd-pa_H501JuU29
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-ny-sexualbrottslagstiftning-byggd-pa_H501JuU29
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https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/03/uppdrag-till-brottsoffermyndigheten- 
att-genomfora-informations--och-utbildningsinsatser-med-anledning-av-en-ny-sexualbrottslag-
stiftning/.

Brottsoffermyndighetens material om själva lagen kan du läsa om på https://frivilligtsex.se/
om-lagen/.

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/03/uppdrag-till-brottsoffermyndigheten-att-genomfora-informations--och-utbildningsinsatser-med-anledning-av-en-ny-sexualbrottslagstiftning/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/03/uppdrag-till-brottsoffermyndigheten-att-genomfora-informations--och-utbildningsinsatser-med-anledning-av-en-ny-sexualbrottslagstiftning/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/03/uppdrag-till-brottsoffermyndigheten-att-genomfora-informations--och-utbildningsinsatser-med-anledning-av-en-ny-sexualbrottslagstiftning/
https://frivilligtsex.se/om-lagen/
https://frivilligtsex.se/om-lagen/
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