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? Vilka är de viktigaste  
förändringarna i den nya 

sexual brottslagstiftningen?
– Det nya lagförslaget säger klart och tydligt att 

sex bara är sex om alla partner är med på det som 
sker, annars är det ett sexuellt övergrepp. Det ska 
inte längre krävas våld, tvång, hot eller att brotts
offret på grund av sömn, drogpåverkan, berusning 
och allvarlig rädsla inte kan göra motstånd för att 
sex mot någons vilja ska vara en brottslig gärning. 
Allt annat än ett fritt givet ”ja”, verbalt eller 
 fysiskt, kommer att vara ett ”nej”. Målet med  
lagstiftningen är att fler ska kunna dömas för våld
täkter/sexuella övergrepp, samt att attityder och 
värderingar på sikt ska ändras. 
 

? Det kommer att finnas ett 
”grovt oaktsamhetsrekvisit”.  

Vad innebär det?
– Det betyder att gärningsmannen kan dömas 

även om han inte hade avsikt att begå gärningen, 
men på grund av omstän
digheter borde ha för
stått att den andra 
personen inte deltog fri
villigt. Det kommer att 
förändra våra normer 
och attityder. Till slut 
kommer alla tycka att 
detta är en självklarhet.
 

? Vilken skillnad gör det här 
för mig om jag råkar ut för 

 sexuella övergrepp? 
– Idag förväntas man värja sig mot ovälkomna 

sexuella gärningar, såvida man på grund av vissa 
omständigheter inte har kunnat göra det. Med det 
nya lagförslaget kommer brottsoffret inte förvän
tas göra något för att avvärja ett sexuellt över
grepp. En gärningsman kommer inte heller längre 
att undslippa straffansvar genom att komma med 
ursäkter som ”jag trodde hon var vaken”, ”jag 
trodde hon ville”, ”hon sa inte nej”, ”jag visste inte 
att hon var under femton år” och så vidare. Det 
kommer att leda till fler fällande domar. 

? Varför ändras ”våldtäkt”  
till ”sexuellt  övergrepp”?

– Det känns fel för många, men sexualbrotts
kommittén anser att ordet våldtäkt har för stark 
koppling till användandet av fysiskt våld, något som 
inte längre kommer att finnas med i lag texten. 

? Är ett ”nej” ett nej om 
 förslaget går igenom? 

– Det nya lagförslaget går faktiskt ett steg läng
re och säger att det inte ens krävs att du säger nej, 
utan att allt utom ett fritt givet JA är ett NEJ. Är 
du tyst och inte vågar säga nej eller göra mot-
stånd, så är det att betrakta som ett sexuellt 
övergrepp – för du har inte sagt ja. Det är en 
mycket viktig ändring, eftersom de flesta våld
täktsoffer upplever någonting som kallas ”frozen 
fright”, då man blir så rädd att man blir helt oför
mögen att röra sig eller göra motstånd.
 

? Vad är ett sexbrott på inter-
net enligt lagförslaget?

– Idag finns ingen tydlig lag som täcker virtuella 
våldtäkter eller sexuella övergrepp på nätet. Med 
den föreslagna lagen kommer dessa handlingar att 
kunna täckas upp och det är viktigt, eftersom 
många unga utsätts för den här typen av sexuella 
övergrepp, som kallas grooming. 
 

? Om förslaget går igenom  
– slipper vi då frågor om 

offrets klädsel?
– Sexualbrottskommittén har kommit fram till 

att det skulle påverka den tilltalades rätt till en rätt
vis rättegång. Alltså finns det, tyvärr, fortfarande 
risk att man får frågor som kan upplevas som 
kränkande. Under en rättegång så är det rättens 
ordförande, alltså en domare, som har ansvar för 
att stoppa olämpliga frågor. 

– Som målsägande i ett sexualbrottsmål har 
du rätt till en egen advokat, ett mål
sägandebiträde, som bekostas av staten, och 
som under en rättegång kan hjälpa till att 
stoppa olämpliga frågor. Jag gör det många 
gånger i mina mål. Ingen ska behöva känna sig 
kränkt i en rättssal. Förslaget nämner även att 
en målsägande ska få ett målsägandebiträde 
direkt (det vill säga i ett tidigare   skede än idag). 

amelias medarbetare advokat Elisabeth Massi Fritz har biträtt många 
kvinnor som blivit utsatta för sexbrott, och upprörts över den omoderna 
lagstiftningen. I oktober kom ett förslag på en ny sexualbrottslag. Men 
vad innebär förslaget i verkligheten? Här reder hon ut begreppen.

”Om ett tag 
kommer alla 
tycka att det 
är en själv-
klarhet”

– Allt annat än ett ja är ett nej
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Elisabeth Massi 
Fritz står på 
brottsutsatta 
kvinnors sida!
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l Med dagens lagstiftning krävs det att 
förövaren använder hot, våld eller ut
nyttjar en person som befinner sig i 
hjälplöst tillstånd, exempelvis är beru
sad, för att det ska räknas som våldtäkt 
eller sexuellt övergrepp. I domar reso
neras om varför utsatta inte har slagit, 
skrikit eller försökt att ta sig från förö
varen – och det läggs stor vikt vid fysis
ka skador. 

Med den nu föreslagna lagändringen 
– som enligt justitieminister Morgan 
Johansson ska kunna börja gälla 2018 – 
behöver frivilligheten till sex visas, an
tingen verbalt eller med kroppsspråket. 

– Passivitet kan inte anses vara frivil
ligt deltagande. Man måste också kunna 
ändra sig även om man har sagt ja, sa 
sexualbrottsutredningens ordförande 
Mari Heidenborg när hon presenterade 
de nya lagförslagen (SVT, 5/10 2016).  

VÄGEN TILL DEN NYA LAGEN:
 2010 anmäls 4 134 våldtäkter till po
lis. Bara 313 fall går till lagföring och 
dom, och av dessa frias 33 procent. Ett 
examensarbete på juristlinjen slår sena
re fast att andelen friande domar för 
våldtäkt ökat från 22 till 33 procent. 
”När man ser den här typen av resultat 
så är vi oroliga för att kvinnor inte ska 
tycka att det är värt att anmäla över
grepp”, säger Carina Ohlsson, förbunds
ordförande på Sveriges kvinno och 
tjejjourers riksförbund, till DN.

 27 oktober 2010 föreslår en utred
ning att förövare ska kunna dömas   
för sexuellt övergrepp om alla  
inblandade inte har samtyckt till 
samlag. Regeringen föreslår istället  
att våldtäktsbrottet utvidgas till fall 
där offret befunnit sig en ”särskilt 
utsatt situation”.

 14 maj 2013 friar Umeå tingsrätt tre 
killar som står åtalade för att ha våld
tagit en 15årig tjej med en glasflaska. 
Rätten anser att flickan möjligen för
sökte hålla ihop sina ben av blyg
sel. Den  friande domen blir 
droppen för organisatio
nerna Femtastic och 
Make Equal som går 
samman under nam
net FATTA.

 9 september 2013 släpps lå
ten ”FATTA” med målet att för
ändra synen på sex, våldtäkt 
och lagstiftning. Under somma
ren har 150 anonyma berättelser om 
våldtäkt och övergrepp samlats in. 
Berättelserna tolkas av artisterna 
Syster Sol, Cleo, Kristin Amparo och 
Nasteho Osman i låten. Cleo rappar: 
”Du kan köra upp en flaska i min fitta 
tills jag blöder, skryta om det framför 
dina boys och dina bröder. Är det sånt 
du vill lära dina söner? Så systrar och 
mödrar, hör mina böner.”

 10 januari 2014 En ny friande dom, 
den här gången i Lunds tingsrätt, väcker 
starka reaktioner. Mannen höll för kvin
nans mun och näsa, tvingade henne till 
såväl oralt som analt samlag, slog och 
höll fast henne. Kvinnan protesterade – 
trots det friades mannen från våldtäkt. 
Rätten anser man att man inte kan styr
ka att han haft ett uppsåt.

 18 januari 2014 demonstrerar flera 
tusen personer på Medborgarplatsen i 
Stockholm under parollen: 

”Manifestation mot sexuellt våld – 
för samtycke!” Talare är partile

daren Gudrun Schyman, 
riksdagsledamoten Birgitta 
Ohlsson, medieprofilen Cissi 
Wallin, professor emerita 
Madeleine Leijonhufvud, för
fattaren Katarina Wennstam, 

polisen Martin Marmgren och 
många fler.

– Allt annat än ett ja är ett nej

 29 januari 2014 Den svenska 
 demonstrationen för samtycke – och 
hur få anmälningar som faktiskt leder 
till fällande dom – uppmärksammades 
av medier över hela världen. Bland 
 annat medverkade Cissi Wallin i Al 
Jazeeras dagliga talkshow The Stream, 
i Washington DC.

 8 mars 2014–2016 Demonstrationer 
för samtycke genomfördes på 
Internationella kvinnodagen, i till 
 exempel Göteborg, Kiruna, Malmö 
och Norrköping. 

 2014 Lagman Mari Heidenborg får i 
uppdrag av regeringen att tillsammans 
med en parlamentarisk kommitté  
ta reda på varför så få våldtäkts
anmälningar leder till fällande dom. 
Kommittén ska också utreda om en 
samtyckeslag borde införas.

 5 oktober 2016 Kommittén lämnar 
sitt betänkande till justitieminister 
Morgan Johansson. De föreslår att ett 
krav på samtycke vid sex ska införas.

Januari 2014. Flera tusen personer 
demonstrerar på Medborgarplatsen  
i Stockholm mot sexuellt våld. 

Bakgrund: Så fick vi en samtyckeslag

Vanessa Marko, Ida 
Östensson och Nathalie 
”Cleo” Missaoui startar 
organisationen FATTA.

Rubrikerna efter att Lunds tingsrätt, i 
januari 2014, friat en man för våldtäkt. 
En obegriplig dom, tycker många. 
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