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1. Inledning 
 

1.1  Bakgrund 

Enligt vår rättsordning har djur alltid varit saker; de kan säljas, köpas och hyras. 

Saker har varken skyldigheter eller rättigheter, för saker är inga rättsubjekt. Mitten 

av 1800-talet kom att vara startpunkten för det som idag kallas djurskyddslagstift-

ning. Uppsåtligt djurplågeri kriminaliserades 1857 och 1944 fick Sverige sin första 

djursskyddslag. Både i dagens djurplågeriparagraf (16:13 BrB) och den grundläg-

gande bestämmelsen i djurskyddslagen (2 § DL) förbjuds handlingar som utsätter 

djur för lidande (dock inget absolut förbud). Ordet ”lidande” markerar djurens sä-

regna karaktär i jämförelse med alla andra saker. I NJA 2001 s. 65 I och II (katt-och 

hundfall) gjorde HD tydligt att [sällskaps]djur inte är att betraktas som vilken sak 

som helst. Sällskapsdjur anses i allmänhet inte vara fungibla saker, utan saker med 

individuella särdrag. Varken skadevållaren eller domstolen kan således begära att 

djurägaren av billighetsskäl avlivar sitt djur och införskaffar ett nytt, istället för att 

anskaffa vård åt det.1 Djuren kan i lagens mening anses vara saker av sui generis-

karaktär. 

 

Trots stora framsteg inom djursskyddsområdet är det lagligt att använda djur för 

sexuella ändamål, så länge det inte tillfogar djuret något lidande. Sådan användning 

av djur var tidigare brottsligt och gick under benämningen ”otukt med djur” i den 

gamla strafflagen. Detta brott avkriminaliserades 1944. Det förekommer starka 

opinioner angående människors användning av djur för sexuella ändamål och de-

batter förs på både journalistiska och kriminalpolitiska nivåer. Regeringen framlade 

i år ett förslag om att förbjuda sådan användning av djur genom en ny paragraf i DL. 

Regeringens förslag framkallade viss skepsis hos Lagrådet och övriga remissinstan-

ser. Många remissinstanser menade att det inte finns några vetenskapliga belägg på 

att djuren, i sådana sammanhang, lider någon annan skada än möjligen de som är 

synliga (fysiska skador eller psykiska skador som uppvisas i djurens beteende) och 

                                                      
1 Andersson, H., Skyddsändamål och adekvans, s. 488. 
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som redan omfattas av de befintliga djurskyddsreglerna. 2 Dessa menade att detta 

förbud är av en uteslutande moralisk karaktär eftersom det, ur ett människors per-

spektiv, anses oacceptabelt och skamligt. De som hade en positiv inställningen till 

förslaget menade att det finns en risk att djuren utsätts för sådant lidande som inte 

är synligt för människor och att det svenska samhället är av den uppfattningen att 

djur bör behandlas med respekt. Regeringen överlämnade den 7 november 2013, 

trots måttlig entusiasm i remissutlåtanden, en proposition till riksdagen. Lagänd-

ringen föreslås att träda i kraft den 1 april 2014.3  

  

1.2 Frågeställning och syfte 

Den frågan som min uppsats bygger på är huruvida användning av djur för sexuella 

ändamål bör förbjudas. Vi lever i ett demokratiskt samhälle där var och en erhåller 

en rad fri-och rättigheter. Staten bör vidta stor återhållsamhet när det gäller lagre-

gleringar som innebär inskränkningar i den enskilda människans fri-och rättigheter. 

Det är här problematiken uppstår då en sådan inskränkning endast får göras med 

hänvisning till sakliga grunder, vilka många anser saknas i regeringens förslag. För-

slaget kan dessutom utgöra en paradox då det är lagligt att föda upp djur för slakt-

ning eller som försöksdjur inom forskningsverksamhet. Det kan även diskuteras om 

huruvida det sexuella motivet bör vara avgörande för handlingens straffbarhet ef-

tersom det torde vara lidandet man söker förebygga med lagförslaget. 

Ändamålet med denna uppsats är att utmana olika argument som förekommer på 

uppsatsens ämnesområde och dessutom öppna upp nya spår för diskussioner utöver 

den ”traditionella” debatten kring frågan om djurets lidande. Jag är naturligtvis med-

veten om vissa teoretiska och praktiska svårigheter som kan följa en sådan lagstift-

ning men hoppas på att kunna komma med lämpliga och övertygande lösningar. 

 

                                                      
2 Lagrådsremiss om ändringar i djurskyddslagen, överlämnad den 13 juni 2013. Förslaget grundade 

sig på betänkandet SOU 2011:75 (Ny djurskyddslag). 
3 Prop. 2013/14:41. 
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1.3 Avgränsning och disposition 

DL omfattar förvisso alla djurarter, men ordet ”djur” i uppsatsen bör i första hand 

uppfattas som icke-mänskliga djur som av tradition anses vara sällskapsdjur och 

boskapsdjur, eftersom det främst är dessa som används av människor för sexuella 

ändamål. Jag menar med andra ord att lägre kategorier i djurriket som t.ex. leddjur 

och svampdjur inte åsyftas direkt i uppsatsen.  

 

Även om ämnet tidelag har stark förankring med djurpornografi (framför allt fram-

ställandet) där människor är inblandade så måste jag begränsa min undersökning 

och diskussion till att endast avse reella sexuella handlingar som företas mot djur. 

Det bör dock hållas i åtanke att tillåtelse av sexuell användning av djur på sätt och 

vis främjar den sortens ”industri”. 

 

Kapitel 2 är ägnat att ge en historisk överblick över hur utvecklingen har skett på 

djurskyddsområdet, d.v.s. tillkomsten av brottet djurplågeri och djurskyddslagen, 

för att ge läsaren en bild av djurens samhälleliga och rättsliga status då och idag. Jag 

berör inte djursskyddsförordningen och andra föreskrifter vilka reglerar djurs-

skyddsområdet på ett mer detaljerat stadium, t.ex. via regler om hållande av vissa 

specifika djurarter eller om när på året djuren bör ha möjlighet att vistas utomhus 

o.s.v. Denna avgränsning är p.g.a. dels tids-och utrymmesbristen och dels saknaden 

av relevans för min frågeställning.  

 

Notera att jag avsiktligt exkluderar det gamla tidelagsförbudet från det andra kapitlet 

därför att det varken vid tillkomsten eller vid avkriminaliseringen tog hänsyn till 

djurens perspektiv. En genomgång för tidelagets historia och aktuella debatt görs i 

kapitel 3.  

 

I kapitel 4 gör jag en analys där jag söker bemöta olika motargument från vissa 

remissinstanser, Lagrådet, och övriga jurister. Min argumentation i detta kapitel 

kommer att ta sin utgångspunkt i olika studieinriktningar, vissa väsensskilda från 

varandra som t.ex. samhällsvetenskap, lagstiftningsteknik och rättsfilosofi. Detta är 
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för att öppna upp för nya tankebanor när det gäller debatten om sexuell användning 

av djur. 

 

1.4  Metod och material 

I remissvaret framgick att en konflikt förelåg mellan den allmänna opinionen och 

det juridiskt formella. Detta är både intressant och problematiskt, vilket blev anled-

ningen att jag väljer att skriva uppsatsen med en rättsociologisk inriktning där fokus 

ligger på förhållandet mellan samhället och rätten. Rättssociologin kan lite skämt-

samt och illustrativt beskrivas som en oäkting av rättsvetenskapen och samhällsve-

tenskapen; föräldrarna är ogifta men hänger ändå ihop och barnet liknar den ena 

eller den andra mer beroende på från vilken vinkel man ser på det. Rättssociologin 

blir samhällsvetenskap genom användningen av den i rent samhälleliga frågor. På 

samma sätt anses rättsociologin utgöra rättsvetenskap när man använder den för att 

studera hur samhällets utveckling påverkar rättsbildningen och rättstillämpningen, 

och vice versa.4 I uppsatsen använder jag rättssociologin i enlighet med det senare. 

Den rättssociologiska inriktningen ger mig en hel del olika metoder att överväga 

p.g.a. att det inte finns någon egentlig metod som är skräddarsydd för just rättsso-

ciologiska studier.  

 

Uppsatsens andra och tredje kapitel är av en uteslutande deskriptiv karaktär. Kapitel 

2 är ägnat att ge läsaren en översiktlig bild på dynamiken inom djurskyddslagstift-

ningen och den historiska utvecklingen av samhällets syn på djur. För redovisningen 

har jag därför använt mig av förarbeten där den politiska argumentationen framgår 

och således även en stor del av den allmänna rättskänslan. Förarbeten täcker dock 

endast de lagförslag som fick genomslag. Som kompletterande material använder 

jag mig därför av litteratur och artiklar som beskriver djurskyddsområdets utveckl-

ing ur ett bredare perspektiv, d.v.s. innefattande lagförslag som inte gick igenom 

och samhällsvetenskapliga studier. Kapitel 3 om tidelagets historia och moderna de-

batt bör läsas i ljuset av det andra kapitlet. Detta kapitel understöds av samma typer 

                                                      
4 Korling, F. & Zamboni, M. (red.), Juridisk metodlära, s. 207 (Hydén). 
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av material som i det andra kapitlet och har i stort sett en parallell kronologi; en 

implicit komparation görs mellan kapitel 2 och 3. I den senare delen av kapitel 3, 

angående den svenska och aktuella diskussionen kring tidelag, beskrivs utred-

ningen, remissuttalanden och propositionen. Argumentationen i den delen utgör ut-

gångspunkten för den rättssociologiska och rättsteoretiska analysen i kapitel 4. 

 

En vanlig metod inom rättssociologin är den empiriska metoden som innebär en 

sammansättning och tolkning av det som visas i empiriska material. Claes Sandgren 

anser att en ökad teoretisering i tillägg till ett ökat nyttjande av empiriskt material 

bör uppmuntras som en väg att vitalisera rättsvetenskapen så att den inte blir utda-

terad.5  Empiriska material består av ”det verkliga livet”, vilket de traditionella 

rättskällorna inte alltid gör, och tas fram genom t.ex. enkätundersökning, intervju, 

statistik eller insyn i myndighets-och underinstanspraxis. 6 Jag väljer dock att inte 

själv göra en egen insamling av empiriskt material dels p.g.a. att det anses obehöv-

ligt och dels p.g.a. att jag på den korta tiden inte kan få tillräckligt stort underlag för 

att undgå en snedvriden och ohållbar generalisering. Istället gör jag en litteraturstu-

die inom uppsatsens ämnesområde innefattande en stor mängd material från förfat-

tare som har använt sig av den empiriska metoden. Det fjärde kapitlet består av 

humanvetenskapligt och rättsvetenskapligt material. Den humanvetenskapliga delen 

omfattar studier från olika psykologer och sociologer, framför allt utländska då det 

föreligger en brist på svenska studier på detta område. Dessa material har uppkom-

mit av framför allt empiriska undersökningar i form av intervjuer och enkäter. Nyt-

tan som dessa studier tillför min analys är viss förståelse i människans psykologi; 

hur/varför människorna började företa sexuella handlingar mot djur, vad de har för 

syn på djuren och hur de bemöter den allmänna opinionen angående tidelag. Som 

en motvikt presenteras även veterinärsrapporter, både svenska och utländska. 

 

                                                      
5 Sandgren, C., Om teoribildning och rättsvetenskap, s. 333. 
6 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 40. 
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En stor del av det fjärde kapitlet består av frågor där definitiva svar saknas; argu-

mentationen är här grundläggande. Enligt Aleksander Peczenik kan juridiska slut-

satser rättfärdigas genom ett juridiskt tillräckligt rättfärdigande (argumentation 

inom ramen för det traditionella rättsdogmatiska området) eller genom ett djupgå-

ende rättfärdigande (argumentation utifrån den allmänna rättsläran).7 I större delen 

av rättsvetenskapen, framförallt i dess rättsfilosofiska avdelning, används argumen-

tationen som metod. Alan Gross myntade det epistemologiskt radikala påståendet 

att vetenskaplig kunskap produceras genom retoriken (argumentationskonsten). Han 

menade att vetenskaplig kunskap når dess särskilda kunskapsauktoritet i samma 

grad som kvaliteten hos dess bevisningsmetod d.v.s. argumentationsmetoden.8 Det 

ska absolut inte tolkas som att jag genom argumentation försöker uppnå vetenskap-

lig kunskap, utan jag granskar snarare en rad arguments tyngder utifrån olika 

aspekter och huruvida dessa är övertygande. Det innebär med andra ord att en stor 

del av min analys består av en kritisk argumentationsmetod, d.v.s. att jag med argu-

ment utmanar hållbarheten hos för-och motargumenten angående lagförslaget. I 

vissa diskussioner har jag gått tillväga på sådant sätt som kan påminnas om domar-

nas arbetsmetod enligt begreppsjurisprudensen, vilket innebär att jag bryter ned och 

skalar av begreppen till dess kärna och därifrån argumenterar för att vissa slutsatser 

kan dras.   

                                                      
7 Peczenik, A., Vad är rätt?: Om demokratin, rättssäkerhet, etik, och juridisk argumentation, s. 

379. 
8 Gross, A., The Rhetoric of Science, s. 33.  
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2. Djurens rättsliga status 
 

 2.1   Utvecklingen bakom djurplågeribrottet 

2.1.1      KF angående ansvar vid misshandling av djur 

Den första motionen angående kriminalisering av djurmisshandel framlades redan 

1844 av riksdagsmannen Nicolaus Torsten Roos. Han ansåg att en sådan lagregle-

ring var påkallad p.g.a. den lägre klassens, främst böndernas, grymma behandling 

av djur. I remissutlåtandet av lagutskottet avslog man dock förslaget med hänvisning 

till att människor i vissa fall måste aga djuren för att få dem att lyda och att ett 

gränsdragningsproblem befarades att uppstå för vad som kunde anses vara grymt 

behandlande av djur. Dessutom trodde utskottsmedlemmarna inte att människor i 

gemen skulle vara intresserade av en sådan lagreglering som föreslogs.9 Tolv år ef-

ter Roos avfärdade motion inkom sex nya motioner till riksdagen angående djur-

misshandel. Dessa ledde till att den första svenska djurplågerilagstiftningen antogs 

år 1857 genom KF angående ansvar för misshandling av djur. Innan dess var det 

endast djurägarens egendomsskydd som blev aktuellt när någon skadade eller dö-

dade ett djur.10 I 1857 års förordning var brottsobjekten endast ”egna och andras 

kreatur”, vilda djur åtnjöt alltså fortfarande inget rättsligt skydd. Oron för gräns-

dragningsproblem som lagutskottet hade angående motionen från 1844 bemöttes 

genom att man i 1857 års förordning endast kriminaliserade behandling av djur som 

var av ”uppenbar grymhet”. För detta brott utdömdes böter mellan fem till etthundra 

riksdaler. 11 

 

2.1.2      1864 års strafflag 

Djurplågeribestämmelsen behöll sin ordalydelse när den överfördes till 1864 års 

strafflag och placerades i kapitlet för sedlighetsbrott (18:16 SL). Denna placering 

                                                      
9 Cserhalmi, N., Djuromsorg och djursmisshandel 1860-1925, s. 86. 
10 Striwing, H., Djurplågeri – en studie i lagstiftning och rättsfall, s. 19. 
11 Cserhalmi, N., Djuromsorg och djursmisshandel 1860-1925, s. 91-92. 
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motiverades av den uppfattningen om att det väckte allmän förargelse när djur be-

handlades med ”uppenbar grymhet”.12  

 

2.1.2.1   1890 års lagändring 

Begreppet ”uppenbar grymhet” tillsammans med en snäv straffskala skapade så 

småningom komplikationer vid utdömande av straff. Ett exempel på denna kompli-

kation är ett rättsfall från 1873 där en slaktare hade transporterat ett antal svin med 

sammanbundna fötter. Både första och andra instansen var eniga om att ålägga slak-

taren ett straff som motsvarade straffmaximun, d.v.s. etthundra riksdaler. HD sänkte 

dock påföljden till tjugo riksdaler med motivering att maximistraff i detta fall skulle 

skapa en diskrepans mellan det ifrågavarande brottets karaktär och den lagstadgade 

straffskalan. Ett maximistraff ansågs endast vara motiverad vid ett mer långvarigt 

och bestialiskt djurplågerifall.13 Som reaktion mot 1873 års fall och liknande fall 

slopades denna maximigräns år 1890 och istället skulle även djurplågeribrottet om-

fattas av den allmänna straffsatsen (2:8 SL) med en maximigräns på femhundra kro-

nor.14 

 

2.1.2.2   1900 års lagändring 

Redan under 1870-talet började djurskyddsorganisationer växa sig starkare. Genom 

deras egna bevakningar av djurplågerimål visade det sig att återfallstendensen var 

förhållandevis hög hos personer som hade fällts för djurplågeri.  Djurskyddsorgani-

sationernas lobbyverksamhet vidtog mycket aktiva och kontinuerliga påtryckningar 

genom skrivelser till Kungl. Maj:t och genom att vädja riksdagsmännen att nyttja 

sin motionsrätt till en utökad djurskyddslagstiftning. Efter ett flertal försök från riks-

dagsmannen Edward Wavrinsky tillades år 1900 ett stycke i djurplågeriparagrafen 

som gjorde att upp till sex månaders fängelsestraff kunde utdömas vid ”synnerlig 

försvårande omständigheter”.15 Ordet ”synnerlig” gav domstolarna incitament att 

                                                      
12 Striwing, H., Djurplågeri – en studie i lagstiftning och rättsfall, s. 21. 
13 Karlbom, R., SvJT 1985 s. 785. 
14 A.a. 
15 A.a. 
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tillämpa tillägget med yttersta återhållsamhet, trots detta dömdes åtta personer till 

fängelse året efter tillägget gjordes och sex personer året därpå.16  

 

2.1.2.3   1907 års lagändring 

Nästan femtio år efter första djurplågeribestämmelsen var det fortfarande endast 

”egna eller andras kreatur” som skyddades av lagen. Detta framkallade reaktion hos 

både allmänheten och riksdagen när handlingar, av sådan råhet att det skulle ha ren-

derat flera månaders fängelsestraff, kunde utföras straffritt mot vilda djur. Redan år 

1902 fanns det i Andra Kammaren i riksdagen en majoritet som ville utvidga djur-

plågeriparagrafen till att även omfatta alla andra djur. I Första Kammaren rådde det 

dock stor skepsis gentemot idén då man befarade att en sådan lagändring kunde leda 

till att t.ex. fiskare och jägare utsattes för trakasserier och omotiverade anklagelser. 

Dessutom ansåg man att forskningsverksamhet för medicinskt ändamål kunde på-

verkas negativt. År 1907 gjordes dock en lagändring så att även vilt levande djur 

skyddades av djurplågeriparagrafen. 17 

 

2.1.2.4   1921 års lagändring 

År 1917 uppkom en motion angående frågan om djurplågeri som begrepp och dess 

gränsdragningar; ordet djurplågeri ansågs vara alltför obestämt för ett lika och för-

utsebart dömande vid domstolen.18 Motionen ledde till en lagändring år 1921 som 

innebar att djurplågeriparagrafen intog följande exempel som definition av brottet: 

”misshandel, överansträngning, vanvård eller annorledes”, detta med dansk mot-

svarande bestämmelse från 1916 som förebild. Vid förtydligande av ordet ”miss-

handel” uttalade departementchefen om att det inte skulle beblandas med brottet 

misshandel av människor; misshandel av djur kunde inte omfatta sådana ingrepp i 

integriteten vilken är säregen för den mänskliga konstitutionen.19 ”Lidande” var 

alltså nyckelordet, dock i en mer primitiv mening.  

                                                      
16 Striwing, H., Djurplågeri – en studie i lagstiftning och rättsfall, s. 21. 
17 Karlbom, R., SvJT 1985, s. 786. 
18 Prop. 1921:6 s. 10. 
19 A.prop. s. 17. 
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Förutom en tydligare lagtext medförde även 1921 års lagändring en straffskärpning. 

Djurplågeri som är av ”svår beskaffenhet” kunde ge upp till sex månaders fängelse. 

Tidigare kunde denna straffskala endast komma på tal vid ”synnerlig försvårande 

beskaffenhet”, vilket skulle bedömas restriktivt och hänvisade ursprungligen till de 

subjektiva grunderna såsom återfallstendensen hos den åtalade. Efter 1921 års 

lagändring kunde alltså gärningsmannen bli dömd till fängelsestraff även om han 

aldrig tidigare har blivit dömd för samma brott.  

 

Beträffande begreppet ”uppenbar grymhet”, som än inte var utmönstrad ur lagtex-

ten, uttalade lagutskottet: ”Under inflytande av såväl skärpningar av straffsatsen i 

18 kap. 16 § strafflagen som den allmänna rättskänslans gradvis stegrande reaktion 

mot en grym behandling av djuren, hade man i rättstillämpningen kommit att finna 

sig befogad till en vidsträcktare tolkning av uttrycket <uppenbar grymhet> i lag-

rummet än tidigare torde varit fallet.” Det direkta uppsåtskravet var inte längre ett 

absolut krav utan den som av grov likgiltighet (likgiltighetsuppsåt) eller långt driven 

”girighet/snålhet” (insiktsuppsåt) utsatte sina djur för lidande genom bristande föda 

eller vård, eller genom tvång får djuren att överanstränga sig själva, kunde också 

dömas till djurplågeri.20 Exempel på denna extensiva tolkning kan hämtas i ett mål 

som avgjordes kort efter 1921 års lagändring: fyra mjölkerskor dömdes till djurplå-

geri när de med anledning av en lantarbetarstrejk vägrade mjölka 65 stycken kor. 

Mjölkerskornas uppsåt var inte att utsätta korna för lidande, men ”uppenbar grym-

het” ansågs ändå ha förelegat i deras behandlande av djuren.21 

 

2.1.2.5   1944 års lagändring 

I samband med förslaget till Sveriges första djursskyddslag (vilken kommer att be-

handlas närmare nedan) föreslogs även att 18:16 SL skulle omfattas av den normala 

straffskalan samt anta följande lydelse: ”Den som genom misshandel, överansträng-

                                                      
20 Prop. 1921:6 s. 21. 
21 NJA 1921 s.660. 
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ning, vanvård eller annorledes utsätter djur för otillbörligt lidande, dömes för djur-

plågeri till böter eller fängelse.”22 Departementschefen Thorwald Bergquist utta-

lade om att djurskyddslagen skulle bygga på den uppfattningen om människans 

skyldigheter gentemot djuren och att det då skulle uppstå en diskrepans mellan re-

spektive djurskyddsregler om djurplågeri endast bestraffas vid uppvisande av ”up-

penbar grymhet”. Han ansåg att det var lämpligare att anknyta brottsrekvisiten till 

djurets lidande än till gärningsmannens subjektiva aspekter. Han tillade att det var 

självklart att inte alla handlingar, som förorsakade lidande för djur, skulle benämnas 

som djurplågeri, t.ex. användande av djur för forskningsändamål. Därför ansågs be-

greppet ”otillbörligt lidande” vara en lämplig avgränsning för brottet. Ordet ”otill-

börligt” skulle innebära att gärningen ska ha otvetydigt överskridit gränsen för det 

tillåtna. 23 Detta krav på otvetydighet torde vara en kompromiss, om än en olycklig 

sådan, mellan djurskyddsintresset och motsatta intressen där bl.a. forsknings-och 

utvecklingsverksamheten ingår. Att kompromissen blev en olycklig sådan menas att 

det är ett alltför högt satt krav som ledde till att det i rättstillämpningen uppstod en 

del svårigheter som generellt gynnade gärningsmännen.24 Om ordet ”otillbörligt” 

kommenterade Lagrådet att det var smått missriktat då det rent språkligt inte var att 

utmärka graden av djurets lidande utan snarare hänvisade till den handlingen som 

tillfogat lidandet.25 Lagrådets kommentar påverkade föga och 18:16 SL fick den ly-

delsen som föreslagits. Även straffmaximum om sex månaders fängelse togs bort 

från paragrafen, istället skulle den allmänna straffskalan gälla för djurplågeri, vars 

maximistraff är högst två år (2:6 SL). 

 

2.1.3      Brottsbalken (1962:700) 

Under tiden mellan 1944 års lagändring och brottsbalkens ikraftträdande (den 1 ja-

nuari 1965) skedde ingen ändring förutom att djurplågeristadgandet flyttades från 

18:16 till 11:13 SL. I samband med brottsbalkens ikraftträdande hamnade djurplå-

                                                      
22 Prop. 1944:43 s. 6. 
23 A.prop. s. 74. 
24 Striwing, H., Djurplågeri – en studie i lagstiftning och rättsfall, s. 26. 
25 Prop. 1944:43 s. 85-86. 
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geribestämmelsen i 16:13 BrB och gör det än idag. Paragrafen behöll samma orda-

lydelse som från strafflagen och gick nu under kapitlet om brott mot allmän ordning. 

Det gjordes dock ett tillägg i paragrafen där straffmaximum uttryckligen angavs, 

alltså två år, vilket tidigare inte direkt kunde utläsas i paragrafen då straffskalan 

bestämdes av allmänna regler i SL. Detta gjordes för att markera att man såg allvar-

ligt på brottet djurplågeri. 26  

 

2.1.3.1    1965 års lagändring 

1965 kom ett förslag om att straffskalan för djurplågeri skulle skärpas och att brotts-

beskrivningen skulle ändras. Som skäl för en straffskärpning pekade utredningen på 

att djurplågeri kunde vara av brett varierande karaktärer och att den då gällande 

straffskalan var för snäv. Förslaget innebar att de grövsta fallen av djurplågeri skulle 

omfattas av en övre straffskala med högst ett års straffarbete. Men på grund av att 

strafferbete avskaffades i samband med brottsbalksreformen så slopades förslaget 

innan riksdagsbehandlingen. 27  Dessutom ansåg departementschefen att maximi-

straffet på två års fängelse var fullt tillräckligt även vid de grövre fallen, vilket var 

samma uppfattning som de avstyrkande remissinstanserna hade.28  

 

Angående brottsbeskrivningen sökte man rätta till syftningsfelet som man torde ha 

gjort vid 1944 års lagändring. Rekvisitet ”otillbörligt lidande”, det otvetydiga grän-

söverskridandet, visade sig medföra stora komplikationer vid rättstillämpningen och 

departementschefen var av den uppfattningen att detta medförde fördelar för gär-

ningsmännen. I utredningen var man överens om att begreppet ”otillbörligt” borde 

befrias från brottets effekt, d.v.s. graden av djurets lidande, och istället hänföra det 

till den effektutlösande handlingen. 29  Den föreslagna och antagna lydelsen var 

”otillbörligen utsätter djur för lidande” istället för ”otillbörligt lidande”. Detta kunde 

                                                      
26 Prop. 1965:138 s. 13. 
27 Utredningarna gjordes vid den tidpunkt då gamla strafflagen fortfarande var gällande. 1965 års 

lagändring grundade sig på djurskyddsutredningens fyra betänkanden; SOU 1956:49,1957:38, 

1961:45 och 1963:75. 
28 Prop. 1965:138 s. 18. 
29 A.prop. 
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förstås på det sättet att det var handlingen som renderade straffet, helt oberoende av 

lidandet. Dock uttryckte utredningsmannen att viss gradering av djurets lidande 

ändå bör göras: ”Om det mått av lidande, som i de olika fallen skall föreligga för att 

i förening med den otillbörliga åtgärden medföra straffansvar, kan självfallet råda 

olika meningar. Allmänt synes böra gälla att den smärta, för vilken djuren blivit 

utsatt, haft en icke obetydlig intensitet och varaktighet.”30  

 

2.1.3.2    1972 års lagändring 

1972 års lagändring gav djurplågeribestämmelsen den ordalydelsen den har idag: 

”Om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträng-

ning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, dömes 

för djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år.” I förarbeten uppmärksamma-

des svårigheten för åklagare och domstolar att ta fram och bedöma bevisningar om 

gärningsmännens uppsåt.31 Närmast samtliga remissinstanser ställde sig positiva in-

för förslaget om att utvidga djurplågeriansvaret till att även omfatta handlingar av 

grov oaktsamhet. Departementschefen menade att ändringen var ändamålsenlig och 

skulle öka möjligheten att fälla de mer svåråtkomliga gärningsmännen som t.ex. 

animalieproducenter, försumliga husdjursägare och annan inkompetent djurhål-

lare/djurskötare. Samtidigt skulle lagändringen medföra incitament för dessa grup-

per att ta större hänsyn till djurskyddslagens regler och övriga djursskyddsföreskrif-

ter.32 Ett antal remissinstanser ville att utvidgandet skulle gå ett steg längre, alltså 

till att även bestraffa handlingar av normal oaktsamhet. Departementschefen var inte 

beredd på att gå så långt men erinrade om att rekvisitet ”grov oaktsamhet” inte borde 

tolkas alltför snävt.33  

 

                                                      
30 Prop. 1965:138 s. 14. 
31 Prop. 1972:122 s. 9-10. 
32 A.prop. s. 11-12. 
33 A.prop. s. 10. 
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2.2   Utvecklingen bakom djurskyddslagen  

2.2.1      Lag (1944:219) om djurskydd  

I grannländerna (Danmark, Finland och Norge) fanns det redan särskilda djur-

skyddslagstiftningar när regeringen 1937 tillsatte en utredning för förberedande av 

förslaget om den första svenska djurskyddslagen.34 Resultatet blev en djurskyddslag 

som enligt departementschefen grundade sig på uppfattningen om människans skyl-

dighet gentemot djuren.35 Lagen riktade sig till de som hade husdjur eller andra djur 

i fångenskap. 1944 års djurskyddslag byggde på bestämmelser som meddelade en 

rad skyldigheter för alla djurhållare. En grundläggande bestämmelse i lagen var att 

djur skulle behandlas väl och, såvitt möjligt, skyddas från lidande. Detta var ett mer 

långtgående skydd än det som djurplågeristadgandet tillhandahöll. Medan djurplå-

geribrottet endast förbjöd handlingar som otillbörligen utsätter djur för lidande hade 

djurskyddslagen en närmast pedagogisk karaktär för djurhållare. Man kan säga att 

djurskyddslagen ställde krav på god djurhållningssed. 

 

Utredningsmannen anförde i förarbeten att man vid utläsande av statistiker har fun-

nit sjunkande siffror när det gällde åtal och domar för djurplågeri. Detta förklarade 

denne dels med att landets blomstrande ekonomi hade gett ökade förutsättningar för 

bättre djurhållning och dels med att den ”andliga kulturens utveckling” hade fått 

människor att komma till insikt om att dålig behandling av djur var oförenlig med 

”sann mänsklighet”.36  

 

Trots det sjunkande antalet åtal och domar angående djurplågeri så erinrade utred-

ningsmannen om att det förelåg ett mycket högre mörkertal som bestod av fall som 

aldrig kommer till allmänhetens kännedom, t.ex. fall där skador förorsakats av okun-

nighet eller gamla vanor och där gärningsmännen inte så lätt blir upptäckta. Man 

menade att det var erforderligt med de minimiregler som sådana i djurskyddslagen 

                                                      
34 SOU 1938:36 s. 61-68. 
35 Prop. 1944:43 s. 74. 
36 A.prop. s. 12. 
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samt att ansvar kunde renderas redan vid förseelser genom oaktsamhet av normal-

grad (jfr. med krav på minst grov oaktsamhet i 16:13 BrB). Ansvaret utgjordes dock 

endast av dagsböter. Det mest betydliga var att tillsynsmyndighet tillsattes för sär-

skild övervakning.37 Sedan 1921 har polismyndigheten haft rätt att omhänderta djur 

som har blivit utsatta för allvarligt djurplågeri38, men det innebar ett enormt fram-

steg för djurskyddet när tillsynsmyndighet tillsattes, eftersom dålig djurhållning 

ganska ofta pågår helt omärkbart för allmänheten. 

 

2.2.2      Djurskyddslagen (1988:534) 

1988 års djursskyddslag ärvde i stort sett alla grundläggande bestämmelser i 1944 

års djurskyddslag, med vissa tillägg som var till djurens fördel. Djuren skulle efter 

reformen inte bara skyddas mot lidande utan även mot sjukdomar. Med detta tillägg 

markerades vikten av att djuren har en bra hälsa; djurhållare får numera inte utsätta 

djur för sjukdom även om sjukdomens symptomer är helt smärtfria.39 En annan änd-

ring som gjordes var i straffbestämmelsen som skärptes så att fängelse i högst ett år 

kunde utdömas, till och med för handlingar eller underlåtelser av normal oaktsam-

het. Angående bevisningen av djurets lidande förelåg det ett mildare krav än i BrB; 

det behövde inte visas att djuret har lidit för att straffbestämmelsen ska inträda. Detta 

motiverades med att det ganska ofta är svårt att bevisa att gärningen hade medfört 

lidande hos djuren.40   

                                                      
37 Prop. 1944:43 s.12. 
38 Lagen (6/5 1921) om rätt i vissa fall för polismyndighet att omhänderta djur. SFS 1921:188. 
39 Prop. 1987/88:93 s. 50. 
40 A.prop. s. 71-72. 
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3. Tidelag – då och idag 

  3.1   Historisk bakgrund 

Förbudet mot tidelag var ursprungligen ett icke-juridiskt sådant och det bakomligg-

ande syftet var inte att skydda djuren. Sexuellt umgänge mellan människor och djur 

innebar en synd mot naturen, mot den ordning som Gud hade bestämt, och av den 

anledningen skulle förbjudas. I Gamla testamentet finner man förbudet i den mosa-

iska lagen (i tredje Moseboken) som även bestämde att både syndaren och djuret 

skulle dräpas.41 Förbudet mot tidelag var alltså ytterst bibliskt laddat och det var 

således naturligt för många europeiska länder att inkorporera detta förbud i sina la-

gar, inklusive Sverige. I många länder i Europa buntade man ihop tidelagsstadgan-

det med förbudet mot homosexualitet då även det ansågs strida mot naturen.42   

 

Tidelagsbrottet ansågs vara så allvarligt att straffet på 1200-talet var att böta 3 x 9 

mark och att den dömde tvingades vallfärda till Rom för att söka syndaförlåtelse hos 

påven.43 I mitten av 1400-talet var det praxisenligt att utdöma det s.k. kvalificerade 

dödsstraffet, vilket utdömdes för sådana brott som ansågs vara så pass allvarliga att 

det inte var nog med vanlig avrättning, utan det var högst eftersträvat att brottslingen 

avrättades på ett smärtsamt sätt. En vedertagen metod från den tiden var att begrava 

den dömde levandes. Även djuret, vilket den dömde hade haft sexuellt umgänge 

med, skulle avrättas på samma sätt. Anledningen till att även djuret skulle dödas var 

för att ta bort det som kunde påminna om det vidriga och skamliga. 44 

 

Straffet övergick efter en tid till halshuggning och liket brändes på bål. Straffet var 

helt identiskt med det straff som utdömdes för häxeri och trolldom. Tron om troll-

dom och djävulska samfund präglade starkt i Europa, framför allt under 1500-till 

1600-talet, och tidelag förknippades starkt med dessa fenomen. 45 Förutom kravet 

                                                      
41 Striwing, H., Djur som brottsoffer, s. 110. 
42 Liliequist, J., Brott, synd och straff: tidelagsbrottet i Sverige under 1600- och 1700-talet, s. 20-

21. 
43 SOU 2011:75 s. 768. 
44 Striwing, H., Djur som brottsoffer, s. 110-111. 
45 A.a. s. 111.  
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på att den misstänkte greps på bar gärning eller att gärningen bevittnades av minst 

två vittnen, så krävdes det, för utdömande av dödstraff, även att vittnen kunde styrka 

att den brottsliga gärningen var fullbordad. Regeln om minst två vittnen torde ha 

kommit från Bibeln som ställde krav på två eller tre vittnen för tillräckligt bevis.46  

 

Sista avrättningen för tidelag skedde 1778 men det var inte förrän strafflagens inträ-

dande 1864 som straffarbete ersatte dödstraff som påföljd för brottet.47 När SL 

trädde i kraft tog tidelagsbrottet sin plats som sedlighetsbrott i 18:10 SL, under 

brottsbenämningen ”otukt med djur” och med straffarbete som påföljd. Paragrafen 

löd som följande: ”Öfvar någon med annan person otukt, som emot naturen är, eller 

öfvar någon otukt med djur; varde dömd till straffarbete i högst två år”. Här hade 

man, som nämnts ovan, satt förbudet mot homosexualitet under samma paragraf. 

1944 avkriminaliserades både homosexualitet och tidelag, motiven bakom beslutet 

angående det senare diskuteras i nästa avsnitt. 

 

3.2  Avkriminaliseringen av tidelag 

I Danmark upphävde man tidelagsförbudet 1930 och i Norge så sent som 1972.48 I 

Sverige skedde detta 1944. Samhället hade utvecklats så pass att man inte längre var 

fäst vid trolldomssynen och de som företog sexuella handlingar med djur ansågs inte 

längre ha samröre med det djävulska utan de ansågs snarare som psykiskt sjuka. 

Enligt den då gällande SL skulle psykiskt sjuka inte bestraffas för brott som de be-

gått p.g.a. sin sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan själslig abnormitet av så 

djupgående natur att den måste anses jämställd med sinnessjukdom, eftersom de i 

lagens mening ansågs vara otillräkneliga (5:5 SL). När BrB ersatte SL genom 1965 

års reform togs även tillräknelighetskravet bort från det svenska straffrättssystemet. 

Idag påverkar inte dessa omständigheter gärningsmannens straffbarhet utan endast 

valet av påföljd.49 I 30:6 BrB är det stadgat att den som begått brott under påverkan 

                                                      
46 Liliequist, Jonas, Brott, synd och straff: tidelagsbrottet i Sverige under 1600- och 1700-talet, s. 

67. 
47 Se tabell i Almquist, J., E., Tidelagsbrottet – En straffrättshistorisk studie, s. 44. 
48 SOU 2011:75 s. 765. 
49 Asp, P. & Ulväng, M., Kriminalrättens grunder, s. 370. 
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av en allvarlig psykisk störning ska i första hand inte dömas till fängelsestraff, om 

inte det föreligger synnerliga skäl för det. Påföljder som ska övervägas är således 

särskild vård, skyddstillsyn eller böter.50 Till ”allvarlig psykisk störning” hör fram-

för allt tillstånd av psykotisk karaktär med symptomer som hallucinationer, vanfö-

reställningar, allvarlig förvirring och svårartade personlighetsstörningar, vilka med-

för att gärningsmannen inte haft rimlig förmåga att förstå innebörden av sitt hand-

lande.51 Personer som är sexuellt attraherade av djur torde idag inte kunna anses 

vara lida av en allvarlig psykisk störning enligt 30:6 BrB.  

 

Det var i en riksdagsmotion som det först föreslogs att tidelag skulle avkriminali-

seras. Man var av den uppfattningen att bestraffning av tidelag inte längre uppfyllde 

något syfte eftersom de som utövade tidelag ändå inte kunde straffas. Man tillade 

dock i motionen att det inte nödvändigtvis berodde på psykisk sjukdom utan det 

kunde likväl vara så att det för gärningsmannen förelåg vissa hinder att idka sexuellt 

umgänge med kvinnor och att han då föredrog tidelag framför masturbation. Den i 

betänkandet refererade docenten Almquist klassificerade till och med tidelag som 

en form av masturbation. Man ansåg att bestraffning i detta fall endast var på grund-

val av att en person hade en preferens som skilde sig från samhällets värderingar, 

vilket inte kunde anses vara rätt.52 

 

I den statliga utredningen uttalade medicinalstyrelsen och andra sakkunniga sig om 

att hålla med de framlyfta synpunkter i motionen. Dock ansåg de att det kunde fö-

religga vissa fall av tidelag där samhället kunde ha skäl att reagera mot, men att 

dessa fall då skulle gå under 18:13 SL som förargelseväckande handling/beteende, 

eller, om djuret skadats, under 18:16 DL som djurplågeri.53  

 

En proposition utarbetades med SOU 1935:68 som grund; angående tidelag anförde 

departementschefen utan vidare diskussion att: ”I enlighet med den uppfattning som 

                                                      
50 Berggren, N.-O. m.fl., Brottsbalken – En kommentar, kommentaren till 30:6 BrB. 
51 A.a.  
52 SOU 1935:68 s. 85-86. Se även Almquist, J., E., Tidelagsbrottet – En straffrättshistorisk studie. 
53 SOU 1935:68 s. 86-87. 
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torde vara allmänt rådande, tillstyrker jag att straffet för otukt med djur avskaf-

fas”.54  När propositionen publicerades visade lagmannen (då kallad häradshövding) 

Erik G. Leijonhufvud stort missnöje över förslagen. Angående tidelag ansåg han att 

det förvisso ofta var ”undermåliga” personer som sysselsatte sig med sådant, men 

att det inom juristkretsar fanns kännedom om att det likväl var fullt normalt intel-

lektuella stadsbor som har fattat tycke för sådant. Leijonhufvud befarade att tidelag 

som företeelse skulle sprida sig ännu mer om inte någon annan moralbildande faktor 

inträdde istället för den religiöst grundade moralen som genom lagändringen skulle 

komma att bortfalla.55 

 

Som framgått var 1944 års lagändring angående tidelag av en ren lagstiftningstek-

nisk karaktär. Ett annat motiv till ändringen torde kunna utläsas mellan raderna i 

riksdagsmotionen och det är ett samhällsekonomiskt sådant. Att åtal väcks när gär-

ningsmannen med stor säkerhet inte kommer att bli dömd är en ineffektiv resursal-

lokering. Det var ingenstans i förarbeten som man förde en diskussion kring djurens 

perspektiv och inte heller var det något som motståndskraften vidrörde. Något iro-

niskt var att första djurskyddslagen, en lag som skulle främja respekten för djur, 

trädde i kraft ett år efter avkriminaliseringen av tidelag. 

 

3.3   Om återinförande av förbud mot tidelag 

3.3.1     Danmark och Norge 

Frågan om återinförande av förbud mot tidelag har under det senaste decenniet varit 

föremål för en hel del debatter, inte bara i Sverige, utan även i bl.a. Danmark och 

Norge. Dyreetiske Rådet redovisade 2006, på uppdrag från det danska justitiedepar-

tementet, en rapport med utredning angående tidelag. Rådet uttalade om att ett even-

tuellt återinförande av tidelagsförbudet skulle motiveras av att den ökade sexuella 

fri-och öppenheten gav anledning till motreaktioner samt att djurs status i samhället 

                                                      
54 Prop. 1944:13 s. 57-58. 
55 Leijonhufvud, E. G., Böra homosexuell otukt och otukt med djur göras lagligen tillåtna?, s. 10-

13. 
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har ändrats markant under de senaste decennierna. Rådet framlade även en rad års-

färska fall i Danmark där djur hade blivit svårt skadade av människor med sexuella 

motiv, vilka antagligen har upprört opinionen bland det danska folket.56 Det konsta-

terades dock i rådets rapport att det inte fanns några vetenskapliga belägg på djurens 

upplevelser när människor har samlag med dem eller på annat sätt vidtar sexuella 

handlingar mot dem. Rådet anförde å andra sidan (troligen av egen uppfattning då 

forskning på området påstods inte kunde hittas) att det i vissa fall kunde innebära en 

positiv upplevelse för djuren, men att det i vissa fall också kan innebära fysiska 

och/eller psykiska skador som leder till avlivning av djuren eller att djuren dör på 

ett smärtsamt sätt. Rådet kom emellertid fram till att ett förbud mot tidelag inte var 

nödvändigt eftersom de fall där djuren åsamkats konstaterbart lidande redan täcktes 

av gällande lagstiftning angående djurplågeri. Dessutom ansåg rådet att det var av 

stor vikt att hänsyn visas för människors sexuella preferenser, även de som hör till 

minoriteten.57 

 

I Norge blev tidelag på nytt otillåtet i och med djurskyddslagsreformen 2010. Hu-

vudsyftet med den nya djurskyddslagen var att främja respekten för djur och det 

ansågs oförenligt med syftet att tillåta sexuellt utnyttjande av djur. Förbudet moti-

verades även av den uppfattningen om att sexuella aktiviteter endast bör förekomma 

mellan individer som har önskan om det, som accepterar det och som har förmåga 

att inse vad som sker. Man ansåg att det inte gick att dra den slutsatsen att samtliga 

kriterier är uppfyllda hos djuren. Dessutom fanns det ett mycket starkt stöd från 

allmänheten för ett sådant förbud.58  

 

3.3.2      Sverige 

Den 4 juli 2009 beslöt regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att granska 

den samlade djurskyddslagstiftningens innehåll samt ta fram förslag om en ny djur-

skyddslag.59 En av de frågor som regeringen önskade utredas särskilt var frågan om 

                                                      
56 SOU 2011:75 s. 763-764. 
57 SOU 2011:75 s. 764-765. 
58 SOU 2011:75 s. 765-766. 
59 Dir. 2009:57. 
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användning av djur för sexuella ändamål. Man ansåg att sådana handlingar inte kan 

vara förenliga med djursskyddslagens grundbestämmelse om att djur ska behandlas 

väl (2 § 1 st.), men att det är problematiskt då lagens straffbestämmelser inte omfat-

tar den paragrafen (36 §). Tillämplig lagstiftning är då 16:13 BrB, dock ställs det 

här mycket höga krav på bevisning, något som är problematiskt i de fallen i fråga.60  

 

I november 2011 överlämnades ett betänkande till regeringen (SOU 2011:75). Den 

7 november 2013 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen (Prop. 

2013/14:41).  

 

3.3.2.1    Omfattningen av företeelsen 

Utredningen tog hjälp av två rapporter, som Djurskyddsmyndigheten61 framställde 

2005 och 2007, för att få en överblick över den omfattning som sexuell användning 

av djur förekommer i Sverige. Rapporterna grundades på enkätundersökningar hos 

kommuner, länsstyrelser, veterinärer och kvinnojourer samt insamlad information, 

om ärenden under tidsperioden 2000-2005, hos landets samtliga polismyndigheter. 

Fig.1 på följande sida visar en sammanfattning av rapporten.62 Sifforna bekräftade 

den uppfattningen om problematiken med 16:13 BrB vid fall där djur använts för 

sexuella ändamål. Av 115 polisanmälda fall var det inte ett enda ärende som ledde 

till åtal med anledning av framför allt utrednings-och bevissvårigheter. I betänkan-

det erinrades det dessutom om att det är mycket svårt att ens komma i närheten av 

de riktiga sifforna. En bidragande anledning är att tidelag inte är socialt acceptabelt 

och att de som sysslar med sådant således inte talar om det för någon överhuvudta-

get.63 

 

                                                      
60 Dir. 2009:57 s. 10-11. 
61 Myndigheten lades ned 1 juli 2007, ansvaret för tillsyn över djurskyddet övergick till Jordbruks-

verket. 
62 SOU 2011:75 s. 758-759. 
63 Bolliger, G. & Goetschel, A., F., Sexuality with Animals (Zoophilia) – an Unrecognized Problem 

in Animal Welfare Legislation, s. 19. 
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Fig. 1 

 

 

Vidare så upptäcks oftast de fall där stora skador har åsamkats djuren, medan de fall 

med mindre skador eller psykiska skador som inte uppvisas i djurens beteende inte 

lika lätt kan upptäcka. Det är även svårt att uppskatta hur stor andel det är av de 

skadade djuren som tas till veterinären för vård. I de fall där det är ägaren till djuret 

som har orsakat skadan så torde det inte vara så vanligt att veterinärsvård inskaffas, 

troligen p.g.a. skam eller likgiltighet.64 Andra anledningar till att anta att det före-

ligger ett stort mörketal är att djur inte kan kommunicera om sitt lidande, och dess-

utom har de ingen umgängeskrets eller ett socialt liv som människor har. Det är inte 

ovanligt att personer som är utsatta för sexuella övergrepp eller misshandel i hem-

met, p.g.a. skam och/eller rädsla, inte vill tala om det för någon och ännu mindre 

                                                      
64 SOU 2011:75 s. 758. 
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polisanmäla det. Men de flesta människor träffar dagligen människor utanför hem-

met, t.ex. vänner, kollegor eller lärare, som kan fatta misstankar om missförhållande 

och därvid slå larm hos polis eller annan myndighet. För ett djur kretsar vardagen i 

stort sett kring ägaren och hemmet.  

 

3.3.2.2    Utredningens förslag och motiv 

Utredningens föreslagna paragraf löd som följande: ”Det är förbjudet att ha sexuellt 

umgänge eller utföra andra sexuella handlingar med djur. Med sexuell handling 

avses inte handlingar som utförs av veterinärmedicinska skäl eller i samband med 

avel.” Paragrafen skulle syfta till var och en, d.v.s. även andra utöver djurägare eller 

annan som på något sätt har djur i sin vård såsom det är uttrycks i 1 § DL.65 

 

Vissa forskare har anfört att de i sina undersökningar inte har sett att djuren mår 

dåligt i samband med att människan vidtar sexuella handlingar mot dem och att 

människorna som deltog i undersökningen dessutom behandlade djuren väldigt 

bra.66 Men detta torde vara irrelevant i utredningen då det inte direkt bemöter de 

motiv bakom förslaget om förbudet. Utredningen grundade motiveringen och argu-

mentationen på den uppfattningen om att sexuellt utnyttjande av djur alltid sker ge-

nom tvång, en uppfattning som delades av många forskare och sakkunniga inom 

området. Man syftade här inte bara på tvång genom våld eller hot, utan även genom 

manipulation och utnyttjande av en individs beroendeställning eller hjälplösa till-

stånd p.g.a. oförmåga till insikt. Utredningen, liksom vissa forskare, drar paralleller 

med de fall där barn utnyttjas sexuellt; djuren befinner sig i samma maktlösa posit-

ion som barn gör och att en kränkning av individen uppstår oavsett om skador finns 

att hitta. Utredningen anförde vidare att människors sexuella handlingar mot djur 

typiskt innebär stora risker för att djuret drabbas av både fysiska och psykiska ska-

dor. 67  Både nationella och internationella rapporter har visat på många fall där djur 

har blivit så svårt skadade att de antingen avlidit eller behövt avlivas. 68 

                                                      
65 SOU 2011:75 s. 775-776. 
66 SOU 2011:75 s. 757 och 762. 
67 SOU 2011:75 s. 771-772. 
68 SOU 2011:75 s. 757-758. 
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Många ifrågasätter varför sexuellt utnyttjande av djur ska förbjudas när det är tillåtet 

att föda upp djur i syfte att döda dem för föda, eller att djur används i forsknings-

verksamhet. Den norska forskaren Revholt motiverade detta med att det i dessa fall, 

på sätt och vis, kan rättfärdigas med den samhällsnyttan som produceras därigenom, 

medan sådant rättfärdigande inte kan anses föreligga för sexuell användning av 

djur.69  

 

3.3.2.3    Motstående intressen 

Det finns forskare som har anfört att de i deras undersökningar om zoofili påträffat 

speciella emotionella band mellan människan och djuret. De menar att vissa männi-

skor känner sig, generellt och sexuellt, tryggare och mer jämlika med djur än med 

människor. Dessa människor var enligt forskarna väldigt kärleksfulla mot djuren 

och att det vid insyn liknade ett romantiskt förhållande mellan människor.70 

 

På 1950-talet skedde den s.k. sexuella revolutionen som kom att betyda närmast allt 

för den västerländska normgivningen angående sexualitet. Revolutionen innebar en 

befrielse från det bibliska inflytandet angående människors sexualitet, främst kvin-

nors och homosexuellas. I de flesta länder har man numera lagstadgade förbud mot 

diskriminering av personer av viss sexuell läggning. I Sverige är det stadgat i grund-

lagen att allmänheten ska verka för att diskriminering av personer av viss sexuell 

läggning inte sker (1:2 4 st. RF) samt att lag och annan föreskrift inte får diskrimi-

nera någon som är av en minoritet med hänsyn till personens sexuella läggning (2:12 

RF). År 2009 fick vi även en diskrimineringslag (2008:567) som har som ändamål 

att främja lika rättigheter och möjligheter bland människor oavsett kön, könsöver-

skridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-

ning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (1:1). I EU:s stadga om de grund-

läggande rättigheterna (2010/C 83/02) finns det också förbud mot diskriminering av 

                                                      
69 SOU 2011:75 s. 771. 
70 SOU 2011:75 s. 762. 
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människor p.g.a. deras sexuella läggning (art. 21). Det som många debattörer i äm-

net har missat är att begreppet ”sexuell läggning” i samtliga diskrimineringsförbud 

endast åsyftar homosexualitet, bisexualitet och heterosexualitet.71 Preferensen att ha 

sexuellt umgänge med djur eller att vidta sexuella handlingar mot djur, anses alltså 

av lagen inte vara en sexuell läggning. De människor som prefererar djur för sexu-

ella aktiviteter äger alltså inget rättsligt skydd mot diskriminering. 

 

3.3.2.4    Lagrådsremissen och propositionen 

I regeringens remiss till Lagrådet var förslaget utformad som följande: ”Det är för-

bjudet att genomföra sexuella handlingar med djur.”72 Cirka 300 svar från remiss-

instanser jämte ytterligare yttranden från diverse ingivare inkom, varav knappt 50 

vidrörde förslaget angående användning av djur för sexuella ändamål. Ett antal re-

missinstanser tillstyrkte förslaget utan kommentar. Rikspolisstyrelsen ställde sig po-

sitivt inför förslaget och menade att ett sådant förbud var påkallat med tanke på att 

det oftast är svårt att påvisa att ett djur har lidit i dessa sammanhang, särskilt när det 

handlar om psykiskt lidande, och djurplågeribestämmelsen kan endast tillämpas vid 

undantagsfall. Några remissinstanser ansåg att det var oklart huruvida handlingens 

motiv (sexuella) ska ha betydelse för handlingens straffbarhet. Några ville förbjuda 

handlingen i sig, oberoende av motivet, då det torde kunna uppstå stora svårigheter 

vid bevisföring om handlingens motiv. Flera remissinstanser, däribland Jordbruks-

verket, befarade också en bedömningssvårighet vid de fall där handlingar som indi-

rekt medför att djurens sexuella drifter väcks vidtagits utan ett egentligt sexuellt 

motiv, t.ex. vid avels-och inseminverksamhet. Många av remissinstanserna ställde 

sig bakom förslaget men anförde att det är problematiskt att förbjuda och straff-

sanktionera handlingar och beteenden bara för att de anses strida mot moralen. 

Dessa erinrade vidare om att det redan finns lagreglering som omfattar fall där djur 

kommit till skada, d.v.s. djurplågeribrottet i 16:13 BrB. Av de ytterligare yttranden 

var det ett som avstyrkte förslaget med hänvisning till att man i ett demokratiskt 

                                                      
71 Holmberg, Erik, Grundlagarna: regeringsformen, successionsordningen, riksdagsordningen, 3 

uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, kommentaren till 2:12 RF. 1:5 5p. diskrimineringslagen. 

SOU 2011:75 s. 770-771. 
72 Lagrådsremiss ang. ändringar i djurskyddslagen 13 juni 2013, s. 4. 



29 
 

land bör respektera människors särart och rätt till likabehandling och lika värde.73 

För övrigt förekom kritik angående placeringen av förbudet i DL istället för i BrB; 

man ansåg att förbudet hör bättre hemma i BrB p.g.a. dels dess utformning som 

liknar reglerna i 6 kap. BrB om sexualbrott, och dels dess tänkta generella karaktär.74 

 

Lagrådet hänvisade till Djurskyddsmyndighetens rapporter från 2005 och 2007 (se 

fig. 1 under avsnitt 3.3.2.1) och menade att det är rimligt att anta att det endast kom-

mer vara ett litet antal av djur och gärningsmän som kommer att påverkas av detta 

föreslagna förbud. Lagrådet höll med utredningen om att det föreligger ett mörketal 

angående fall där djur används av människor för sexuella ändamål, men att det inte 

finns anledning att anta att det föreslagna förbudet kommer att medföra att dessa fall 

blir mer framträdande för kontrollmyndigheter, allmänheten eller rättsväsendet.75 Å 

andra sidan så erinrade Lagrådet om att ett införande av det föreslagna förbudet inte 

bedömdes medföra någon avsevärd ökning av arbetsbörda hos berörda myndigheter. 

Eftersom det föreslagna förbudet inte krävde styrkande av djurets lidande torde an-

talet ärende hos polismyndigheten, åklagarmyndigheten och domstolar komma att 

öka, men samtidigt skulle det innebära att handläggningen av sådana ärenden på sätt 

och vis underlättas.76 

 

Regeringens förslag i propositionen, angående användning av djur för sexuella än-

damål, löd som följande: ” Det är förbjudet att genomföra sexuella handlingar med 

djur. Förbudet omfattar inte handlingar som utförs av veterinärmedicinska skäl, i 

samband med avel eller av liknande berättigade skäl.” Vid brytande av detta förbud 

förslogs att böter eller fängelse i högst två år ska utdömas, och att djurförbud kan 

meddelas gärningsmannen.77 Som syns så utökades paragrafen med en ny mening 

som innebär ett tydliggörande om vilka handlingar som ska undantas från förbudet. 

                                                      
73 Prop. 2013/14:41 s. 9-10. 
74 A.prop. s. 11-13. 
75 A.prop. s. 17-18. 
76 A.prop. s. 18-19. 
77 A.prop. s. 4-5. 
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Detta var för att förebygga de gränsdragningsproblem vilka remissinstanserna erin-

rade om. Angående förbudets placering hänvisade regeringen till att det finns un-

dantag i DL som innebär att en vidare krets, än den som består av djurhållare, om-

fattas (t.ex. 10 § om förbud mot operativa ingrepp och injektioner i andra fall än när 

det är befogat av veterinärmedicinska skäl). Regeringen ansåg således att förbudets 

placering inte stör DL:s systematik.78 Angående många remissinstansers tveksam-

het p.g.a. förbudets moraliska karaktär har regeringen inte sökt bemöta.   

                                                      
78 Prop. 2013/14:41 s. 14. 



31 
 

4.     En rättssociologisk och rättsteoretisk analys 

4.1    Zoofili – kärleken till djur 

I och med samhällets modernisering och den ökade förståelsen för sexualitet, har 

många forskare fattat intresse för vissa tabulagda företeelse inom området, såsom 

tidelag. Man brukar säga att kärt barn har många namn, men för att vara något all-

mänt oacceptabelt så går det under en hel del olika begrepp: tidelag, zoofili, bestia-

litet, sodomi och även zoosadism. Begreppet ”tidelag” är det mest neutrala av dessa 

då det endast innebär sexuell aktivitet mellan människor och djur. ”Bestialitet”, 

”sodomi” och ”zoosadism” är begrepp som ger ett mer negativt intryck då det på 

sätt och vis indikerar på aggressivitet, maktbehov och våld. De forskare som implicit 

främjar toleransen för denna företeelse använder sig dock helst av begreppet 

”zoofili”, ett antropocentriskt begrepp, vilket innebär att det uteslutet reflekterar 

människans psykologi. De personer som prefererar sexuellt umgänge med djur 

framför människor, kallar också sig själva helst för zoofiler. Zoofili anses vara en 

sorts sexuell avvikelse (parafili) och grundar sig i människans kärlek till djuren.79 

Även om det ordagrant betyder ”kärlek till djuren” så menas det vid användning av 

termen inte sådan affektion som djurägare normalt har för sitt husdjur, utan snarare 

en väldigt stark och erotisk attraktion till djuret, så stark att människan oftast har 

svårt att behärska sina handlingar som är föranledda av denna erotiska attraktion.80 

 

Hani Miletski, vars undersökning utgjorde en del av utredningen i SOU 2011:75, 

tillhör den kategorin av forskare som söker främja förståelsen för zoofili. I sin under-

sökning om zoofili tog hon hjälp av kring hundra deltagare som identifierade sig 

själva som zoofiler. I enkätundersökningen svarade majoriteten (både män och kvin-

nor) att de började med djursex främst p.g.a. nyfikenhet och sexuell attraktion till 

djuren.81 Vid frågan om djurens upplevelse uppgav majoriteten att de förstod det 

som att djuren upplevde det positivt. Vissa hävdade till och med att djuren i vissa 

                                                      
79 Williams, C. &Weinberg, M., Zoophilia in Men: a study of sexual interest in animals, s. 524. 
80 Bolliger, G. & Goetschel, A., F., Sexuality with Animals (Zoophilia) – an Unrecognized Problem 

in Animal Welfare Legislation, s. 2. 
81 Miletski, H., Understanding Bestiality and Zoophilia, s. 123. 
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fall har visat tydlig önskan om att ha sexuellt umgänge med dem.82 I undersökningen 

hade dock några enstaka deltagare gjort uttalanden som tyder på ohälsosamt behov 

av att utföra sexuella handlingar med djur; de sa att de kunde lämna sin familj och 

andra förhållanden med människor p.g.a. sin kärlek till djuren och att de hellre dör 

än att sluta ha sex med djur.83 Miletski ställde även frågan om hur djur skiljer sig 

från barn när det gäller sex, hon menade troligen samtyckes- och insiktsaspekten. 

Flera svarade att de inte hade sex med djurungar utan med könsmogna och vuxna 

djur. Några personer blev upprörda och menade att det var en förolämpning att jäm-

föra deras ”älskare” med barn som inte kan förstå någonting överhuvudtaget. Deras 

uppfattning var att deras djur var i utmärkt tillstånd att fatta ett välgenomtänkt beslut 

angående sina egna sexliv. Andra anförde att man faktiskt äter djur och inte barn, 

och att denna parallelldragning är substanslös och endast ett politiskt vapen mot 

zoofili.84 Miletski medgav att det fanns ett fall i undersökningen där personen be-

rättade att han med jämna mellanrum våldförde sig sexuellt på djur på ett tortyrlik-

nande sätt tills de var svårt skadade för att sedan lämna dem utan vård. Samma per-

son sa att han egentligen fantiserade om att våldta barn och kvinnor men såg djur 

som ett hyfsat alternativ. Miletski ville egentligen exkludera denna person från sin 

undersökning p.g.a. att han inte var representativ för zoofiler som grupp, men valde 

att avstå från det för att bevisa sin objektivitet för läsarna.85 Sveriges veterinärför-

bund har dock uppfattat en synlig ökning av människors intresse för djursex och 

även förekomsten av djurpornografi på Internet, sedan innehav av barnpornografi 

kriminaliserades i Sverige 1999 (16:10a BrB).86 I ett nytt mål i Falu TR har en man 

och en kvinna blivit åtalade för djurplågeri genom sexuella handlingar mot en hund. 

Utöver åtal för djurplågeri har mannen dessutom blivit åtalad för barnpornogra-

fibrott och kvinnan för misshandel mot barn.87 

                                                      
82 Miletski, H., Understanding Bestiality and Zoophilia, s. 151-152. 
83 A.a. s. 79-80. 
84 A.a. s. 76. 
85 A.a. s. 189-190. 
86 Sveriges veterinärförbund, pressmeddelande: Veterinärförbundet kräver tydligare regler mot 

sexuella övergrepp av djur [19-01-2004].  

http://www.svf.se/sv/Forbundet/Pressmeddelanden/Veterinarforbundet-kraver-tydligare-regler-

mot-sexuella-overgrepp-av-djur/ (lydelsedatum 27-10-2013). 
87 Falu Tingsrätt, dom 18-10-2013, mål B 2302-12. 
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Två amerikanska sociologer, Colin J. Williams och Martin S. Weinberg, gjorde 

2003 en undersökning som liknade Miletskis undersökning. De samlade in under-

sökningsmaterial genom att skicka ut enkäter i ett internetforum för personer med 

sexuella attraktioner till djur. Deltagarna ställdes bl.a. frågan om förälskelsen i djur 

skiljer sig från den i människor. Majoriteten gav jakande svar med förklaring som 

Williams och Weinberg beskrev som antropomorfistiska, d.v.s. förmänskligande av 

icke-mänskliga ting. Man beskrev sina förhållanden med djuren som människors 

ideala parförhållande. Något ironiskt var att de å andra sidan ansåg att det ideala 

parförhållandet ur ett mänskligt perspektiv inte ofta kan finnas mellan människor; 

de påstod att människor inte är lika lojala som djur och deras kärlek är väldigt sällan 

ovillkorlig, till skillnad från djurens. 88  

 

För övrigt visade undersökningarna inte mycket som tydde på att djuren far illa och 

människorna som deltog i undersökningen uppgavs att behandla sina djur mycket 

bra.  

 

4.2     Djurens perspektiv 

4.2.1      Lider djuren? 

I en engelsk undersökning, av Helen Munro och Michael Thrusfield, konstaterades 

att sex procent av 448 veterinärspatienter hade skadats genom tydliga sexmotiv. Ve-

terinärerna som deltog i undersökningen grundade sina misstankar på typen av skada 

på djuret, ägarens beteende, vittnesuttalanden och/eller ägarens påstående om att 

djuret har blivit utsatt för sexuellt övergrepp av någon annan som redan har erkänt.89 

I samtliga fall har skadorna uppstått i könsorganet och/eller analöppningen och de 

flesta av djuren led av inre blödningar. I vissa fall kan även delar av föremål, som 

                                                      
88 Williams, C. & Weinberg, M., Zoophilia in Men: a study of sexual interest in animals, s. 527. 
89 Munro, H. M. C. & Thrusfield, M. V., ”Battered pets”: sexual abuse, s. 333-334. 
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t.ex. ett kvastskaft eller annat spetsigt föremål, hittas inuti djuren.90 Samtliga fall i 

undersökningen skulle mycket troligen gå under det svenska djurplågeribrottet. 

Det bör erinras om att författarna skickade ut enkäter till tusen slumpmässigt valda 

veterinärer från en medlemslista hos det brittiska veterinärsförbundet, men knappt 

hälften svarade.91 Det finns anledning att anta att de fall som presenterades i under-

sökningen utgör en icke-representativ grupp av extremfall, men som utredningen i 

SOU 2011:75 uppmärksammade, bör det hållas i åtanke att det föreligger ett mörke-

tal utöver statistikerna. Sveriges veterinärförbund uttalade om att det, av utländska 

studier och enskilda rapporter från svenska veterinärer, framgår att sexuellt um-

gänge mellan människor och djur många gånger leder till fysiska skador hos djuret. 

Förbundet erinrade också om att olika psykiska tester på djuren har visat att många 

av de sexuellt utsatta djuren lider av en gemensam typ av stressliknande tillstånd.92 

P.g.a. att djuren inte har möjlighet att kommunicera om sitt lidande så vore det fel 

att i lagen anta att de inte lider. Väger människans behov, av att ha sexuellt umgänge 

med djur, tyngre än den föreliggande risken att djuren lider av det?  

 

4.2.2      Sexuellt tvång  

På grund av tidelagsförbudets historia tycks många idag fortfarande förknippa det 

med häxprocesser och framför allt homofobi; Mårten Schultz skrev i sin juridik-

blogg att det bör påminnas om att homosexualitet också var en form av tidelag. 93 

Han anförde senare i kommentarsfälten till samma inlägg att ett återinförande av 

tidelagsförbudet skulle vara som att öppna en Pandoras ask på sexuallagstiftningens 

område. Schultz tycks, som nämnda forskare ovan (avsnitt 4.1), helt negligera det 

faktum att det inte finns vetenskapliga bevis på att djuren inte lider och att det då 

                                                      
90 Munro, H. M. C. & Thrusfield, M. V., ”Battered pets”: sexual abuse, s. 335.  
91 A.a. s. 334. 
92 Sveriges veterinärförbund, pressmeddelande: Veterinärförbundet kräver tydligare regler mot 

sexuella övergrepp av djur [19-01-2004].  

http://www.svf.se/sv/Forbundet/Pressmeddelanden/Veterinarforbundet-kraver-tydligare-regler-

mot-sexuella-overgrepp-av-djur/ (lydelsedatum 27-10-2013). 
93 Schultz, M., inläggsrubrik: Tidelag + inläggskommentar [12-06-2010].  

http://martenschultz.wordpress.com/2010/06/12/tidelag/ (lydelsedatum 09-10-2013).  
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finns en risk att de gör det. Avkriminalisering och samhällelig acceptans av homo-

sexualitet är förvisso ett tecken på positiv samhällsutveckling, men är avkriminali-

seringen och försök till tolerans av tidelag också det? Enligt Piers Beirne kan svaret 

vara jakande om man endast tar hänsyn till det faktum att människor inte längre blir 

avrättade eller dömda till straffarbete. Han menade att ett sådant svar kan vara rik-

tigt, dock endast ur ett antropocentriskt tankesätt.94 Beirne närmade sig ämnet ur ett 

annorlunda perspektiv. Han sökte argumentera för ett förbud mot sexuellt nyttjande 

av djur genom att använda sig av den juridiska metoden. Han tog avstånd från alla 

ståndpunkter av bibliskt ursprung och inte heller ville han vidröra antropomorfist-

iska argument. 

 

Bland de första som hävdade att tidelag alltid utgör sexuellt tvång (i generell me-

ning, brottsrubriceringen sexuellt tvång i 6:2 BrB åsyftas inte) på djur var feministen 

Carol Adams. Som stöd för detta påstående angav hon att det alltid föreligger ett 

ojämnt maktförhållande mellan människan och djuret, eftersom det är människan 

som ombesörjer djuret med foder, vatten, vård och annan komfort. Beirne spann 

vidare på tanken om sexuellt tvång på djur men höll inte med om att sexuellt tvång 

föreligger vid varje sexuellt umgänge mellan två individer med ett ojämnt maktför-

hållande, även om en sådan omständighet kan utgöra indikering på att tvång har 

förelegat. Ett ojämnt maktförhållande kan föreligga när den ena personen i ett för-

hållande t.ex. får högre lön, har bättre jobb/utbildning eller är mer intellektuellt be-

gåvad än den andra. Han menade att det i sådana fall skulle innebära att sexuellt 

tvång var mycket vanligt även bland mänskliga parförhållanden.95  Beirne förde 

istället en diskussion som liknade den som utgjorde grundtanken för Norges återin-

förande av tidelagsförbudet (se avsnitt 3.3.1 ovan).  

 

Vid frågan om huruvida tvång föreligger när en människa utnyttjar ett djur för sex-

uella ändamål besvarar Beirne genom diskussionen om det s.k. äkta samtycket, vil-

ket egentligen hör hemma i domstolsbedömningar angående sexuella övergrepp mot 

                                                      
94 Beirne, P., Rethinking bestiality: towards a concept of interspecies sexual assault, s. 324. 
95 A.a. s.325. 
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människor. I Sverige finns det i lagen inget uttryckligt samtyckeskrav, men för att 

kriterierna för våldtäkt ska vara uppfyllda krävs att antingen tvång (genom våld eller 

hot om brottslig gärning) förelåg eller att offret befann sig i en särskilt utsatt situat-

ion, vilket indikerar på obefintligt eller bristande samtycke (6:1 BrB). Beirnes kri-

terier för det äkta samtycket är att parten är medveten, helt informerad och positivt 

inställd till det sexuella umgänget. Frånvaron av motstånd kan inte tolkas som ett 

samtycke; detta är självklart när frånvaron av motstånd beror på att parten är omed-

veten och/eller oinformerad. Beirne ansåg att det inte finns någon god anledning till 

att detta krav på äkta samtycke inte ska tillämpas på djur. En jämförelse gjordes 

mellan människors användning av djur för sexuella ändamål, och vuxna människors 

sexuella handlingar med minderåriga (i Sverige menas personer under femton år). 

96 I vissa fall sker det sexuella umgänget mellan vuxna och minderåriga utan ut-

tryckligt tvång, ibland har till och med den minderåriga önskan om att ha sexuellt 

umgänge med den vuxna personen. Lagen har dock gjort ett schablonmässigt fast-

ställande om att personer under femton år inte är tillräckligt utvecklade för att kunna 

fatta ett välgrundat beslut angående sex och att det alltid ska anses föreligga tvång 

(6:4-5 BrB) oavsett om den minderåriga gick med på det eller inte. Beirne uppma-

nade till en uppfattning om tidelagsföreteelsen som ”sexuellt övergrepp mellan ar-

ter”.97 Detta begrepp torde dock vara problematiskt då det kan uppfattas som att det 

även gäller mellan t.ex. två ickemänskliga djurarter.  

 

3.2.2.1    Integritetsskydd 

Vissa skulle kalla Beirnes samtyckesargument för ett antropomorfistiskt argument, 

att han har förmänskligat djuren genom att ge dem en sorts integritetskydd. ”Integri-

tet” är ett begrepp som kan förekomma i väldigt många olika sammanhang, men i 

lagen förekommer det som människans rättigheter och således även som strafflag-

stiftning då ansvar följer den som kränker annans integritet. Begreppet kommer från 

                                                      
96 Beirne, P., Rethinking bestiality: towards a concept of interspecies sexual assault, s. 325-326. 
97 A.a. s. 325 
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det latinska ordet ”integer” som betyder orörd eller komplett.98 Integritet som rät-

tighet existerar oberoende av innehavarens kännedom om den eller dennes förmåga 

att göra den gällande i rätten.  

 

Vid 1921 års lagändring (se avsnitt 2.1.2.4) uttalade departementschefen i proposit-

ionen att integritet är ett begrepp som är säregen för den mänskliga konstitutionen.99 

Är det så att integritet är ett för människan förebehållet begrepp? Begreppet ”in-

tegritet” torde ha inkorporerats i rätten i och med tillkomsten av mänskliga rättig-

heter. Individualiseringen i samhället har ökat i samma takt som moderniseringen 

och var och en anses idag ha frihet att följa sina egna värderingar utan påverkan av 

varken sitt kön, sitt ursprung, sin samhällsstatus eller samhällets normer. Idén om 

integriteten torde dock kunna spåras ännu längre bak.  Redan i den romerska rätten 

rådde den s.k. suum cuique truíbuere-principen, rakt översatt är principen om att ge 

var och en sitt (eget). Detta torde vara utgångspunkten för dagens integritetsuppfatt-

ning, d.v.s. tanken om suum, allas sitt (eget), som i en modernare kontext innebär 

varje människas privata sfär.100 Denna privata sfär kan vara både fysisk och meta-

fysisk. En persons privata hem, kropp och personuppgifter ingår i den privata sfären, 

och likväl gör dennes värdighet och självkänsla.  

 

Frågan är om djuren kan anses ha en privat sfär och således någon sorts integritet. 

Jag skulle säga att de har det även om deras integritet inte tar samma form som 

människans och inte heller är lika skyddad som människans. I 4 § DL är det stadgat 

att ”djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö på ett sådant sätt att det främjar 

deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt”. Djurens naturliga beteende 

kan anses vara deras privata sfär som inte bör göras större angrepp på än vad som 

är nödvändigt. Begreppet integritet har varit och är än högst förknippad med män-

niskan, men genom en analys av dess ordalydelse samt sociala innebörd torde det 

                                                      
98 Integritet, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/integritet/212289 (lydelsedatum 30-10-

2013). 
99 Prop. 1921:6 s. 17. 
100 Peczenik, A., Vad är rätt?: Om demokratin, rättssäkerhet, etik, och juridisk argumentation, s. 

427-428. 
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inte finnas något hinder för att anta att även djur är innehavare av en sorts integritet. 

Som redan nämnts ovan så avgörs inte integritetens existens av innehavarens med-

vetande om det eller förmåga att hävda den. Poängen är att Beirne inte har sökt 

förmänskliga djuren; det ligger i en gris natur att böka i lera men inte att söka upp 

en människa och idka samlag med denne. Att en människa har sexuellt umgänge 

med grisen innebär en konflikt med grisens naturliga beteende, den privata sfären 

som är dess integritet, och bör därför inte tillåtas. Detta resonemang skulle dock 

kunna angripas med Humes lag som innebär att ett sant ”börat” inte kan härledas ur 

ett ”varat”; att vara-satsen som lyder att grisen har en sorts integritet inte kan följas 

omedelbart av böra-satsen som lyder att grisens integritet bör skyddas.101 Den hu-

meska problematiken skisseras av Mats Furberg i frågan om huruvida faktum att 

någon lider kan leda till slutsatsen att något bör göras för att hjälpa den lidande. 

Humes lag kan tolkas som att det rör sig om huruvida man kan mynta ”börat” från 

”varat” men Furberg menade att detta snarare är en fråga om hur man gör det. Bryg-

gan mellan vara-satsen och böra-satsen är värdesatsen vilken i Furbergs exempel är 

att lidande är ont och att smärtlindring är gott.102 För att resonemanget med hjälp av 

exemplet om grisens naturliga beteende inte ska strida mot Humes lag krävs att det 

föreligger en värdesats som lyder att det är fel eller ont att göra angrepp på grisens 

naturliga beteende. Värdesatsen torde kunna anses vara moraliska ställningstagan-

den men David Hume framlyfte inte den moraliska delen liksom Immanuel Kant 

utan gick snarare i Aristoteles och tema och grundade värden på människans natur 

på psykologisk basis, d.v.s. förnuftet. Han menade att människans förmåga att eta-

blera värden ur ”fakta” hämtade ifrån människan själv är värdesatsernas grundval.103 

Hur Hume särskilde människans förnuft från människans moraluppfattning är dock 

oklart, men skillnaden torde vara hårfin.  

 

I Schweizisk rätt har begreppet ”djurens värdighet” inkorporerats och ägt lagligt 

skydd sedan 1992. Den moderna schweiziska djurskyddsregleringen är grundad på 

den uppfattningen att djuren är kännande varelser som ska respekteras, inte bara 

                                                      
101 Furberg, M., Nedom vara och böra?, s. 50. 
102 A.a. s. 53-56. 
103 A.a. s. 63. 
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utifrån människans intressen utan även djurens egna.104 Då kan man fråga sig vad 

djuren egentligen har för intressen utöver de som är på ett ytterst primitivt stadium 

som den medfödda överlevnads-och fortplantningsinstinkten. Ordet värdighet torde 

här inneha samma innebörd som i ”människans värdighet” som är kärnan i integri-

tetsbegreppet. Geiri Bolliger och Antoine F. Goetschel är två schweiziska jurister 

som anser att även djuren har en sexuell integritet. Djur har, liksom människor, sex-

uella drifter. En individ som kan vara part i ett sexuellt umgänge bör rimligen också 

ha en sexuell integritet. Bolliger och Goetschel anförde att det i undersökningar har 

visat på att inte alla djur skadas vid människors användning av dem för sexuella 

ändamål och att vissa djur förhåller sig för det mesta lugna/passiva under akten, 

medan vissa till och med har påståtts deltagit frivilligt i den sexuella akten eller till 

och med initierat till den. Detta förklarade Bolliger och Goetschel med att det, på 

grund av djurens naturliga fysiologiska reflexer och instinkter, är relativt lätt att 

trigga ett djurs sexuella lust. Dessutom är djur, i jämförelse med människan, väldigt 

lättbetingade; den påstådda frivilligheten från djurens håll torde kunna vara resultat 

av människans träning.105 Av undersökningar har det framgått att hundar och hästar 

är de av zoofilerna överlägset mest prefererade djurarterna.106 Det är allmänt känt 

att just hundar och hästar, sammanträffande nog, är bland de djuren som är mest 

lämpade för dressyr. Bolliger och Goetschel ansåg att det inte alls spelar någon roll 

om djuren lider en synlig skada eller inte. De menade att det inte är förenligt med 

rätten att tillåta personer av bättre omdöme utnyttja ovetande individer till att till-

fredsställa sina sexuella behov, eftersom detta utgör ett angrepp mot dennes värdig-

het, deras integritet.107  

 

                                                      
104 Bolliger, G. & Goetschel, A., F., Sexuality with Animals (Zoophilia) – an Unrecognized Prob-

lem in Animal Welfare Legislation, s. 22. 
105 A.a. s. 23-24. 
106 Miletski, H., Understanding Bestiality and Zoophilia, 2 uppl., East-West Publishing, USA 2002, 

s. 137.  
107 Bolliger, G. och Goetschel, A., F., Sexuality with Animals (Zoophilia) – an Unrecognized Prob-

lem in Animal Welfare Legislation, s. 24. 
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4.3    Lagstiftning och moral 

4.3.1      Skyddsvärda intressen 

Grundläggande för strafflagsstiftningen är de värden eller intressen som den syftar 

att skydda, d.v.s. skyddsintressen eller skyddsobjekt. Nils Jareborg ansåg att dessa 

ska särskiljas från sina angrepps- eller gärningsobjekt. Ta misshandelsbrottet som 

exempel; det syftar till att skydda enskildas kroppsliga integritet medan det åsyftade 

angrepps- eller gärningsobjektet är brottsobjekt som utpekas i brottsdefinitionen, 

d.v.s. ”annan person”. 108 Ivar Agge var dock av den uppfattningen att brottets an-

greppsobjekt och straffbestämmelsens skyddsobjekt är detsamma som skyddsintres-

set för brottet. Skyddsintresset för misshandelsbrottet är, enligt Agge, annans in-

tresse av sin kroppsliga integritet, och ska hållas skiljt från handlingsobjektet, alltså 

en annan persons fysiska kropp.109 Det skyddade intresset för ett brott i sig är inte 

statiskt utan förändras kontinuerligt i samma takt som den allmänna rättskänslan, 

eller, som Lernestedt kallade det, det allmänideologiska (diskuteras närmare nedan 

i avsnitt 4.4).110 Tidelagsbrottets tillkomst syftade, som redan nämnts, inte till att 

skydda djuren. I det då mycket religiösa samhället var tidelagsbrottet menat att 

”skydda”, eller snarare att respektera, Guds intresse. 111 Lagförslaget idag syftar till 

att skydda djurets egna intressen, även om de i viss mån eller, enligt vissa, helt och 

hållet har sin härkomst i en mänsklig fiktion.  

 

Strafflagstiftningens skyddsvärda intressen går inte att räkna upp som en lista, även 

om kap. 2 RF (om grundläggande fri-och rättigheter) kan ge viss vägledning. Män-

niskors intresse i att inte känna obehag, på det sättet som inte kan definieras som en 

skada, anses inte vara rättsligt skyddsvärt och är otillräcklig som en ensam anled-

ning till kriminalisering av en viss handling eller ett visst beteende. Kriminalisering 

bör inte heller enbart syfta till att motverka osedligt beteende eller etikettsbrott.112 

Enligt John Stuart Mill är det endast syftet att förhindra ”harm to others” som kan 

                                                      
108 Asp, P. & Ulväng, M., Kriminalrättens grunder, s. 40. 
109 Lernestedt, C., Kriminalisering – Problem och principer, s. 128-129. 
110 A.a. s. 168. 
111 A.a. s. 168-169. 
112 Asp, P. & Ulväng, M., Kriminalrättens grunder, s. 41-42. 



41 
 

föranleda en lagstiftning som begränsar en samhällsmedlems friheter.113 Svenska 

rättsteoretiker är också av den uppfattningen att kriminalisering ska syfta till att för-

hindra sådant som rimligen kan kallas skada på annan individ eller någon allmän 

verksamhet, vars bedrivande ligger i gruppers (människor) eller det allmännas in-

tresse, eller skada som innebär att värdefulla gemensamma institutioner sätts i 

fara.114 Vad kan rimligen kallas skada? Det finns lagförbud mot t.ex. otillåtet förfa-

rande med pornografisk bild (16:11 BrB) och förargelseväckande beteende (16:16 

BrB). Dessa går under kapitlet om brott mot allmän ordning men Lernestedt anser 

att de egentligen inte syftar till skydda allmänheten utan snarare enskilda individers 

känslor; en individ kan helt enkelt känna sig illa till mods av att se en pornografisk 

bild på allmän plats eller av att någon för oljud ifrån sig på torget.115 Dessa angrepp 

på individers känslor torde då rimligen kunna kallas skador. Petter Asp anför dock 

att sådana brott mot allmän ordning är motiverade av beräknande att en avsaknad av 

kriminalisering av dessa beteenden kommer att medföra att de blir mycket vanliga. 

Han anser att vanligt förekommande beteenden av obehagskaraktär utgör en sorts 

skada mot det allmänna intresset av elementär ordning och säkerhet.116 

 

4.3.2      Morallagstiftning 

I det fall en handling inte framkallar någon skada på ett skyddsvärt intresse anses 

kriminaliseringen av denna handling vara en morallagstiftning. För personer som 

inte är övertygade av argumentationen i avsnitt 4.2 framstår ett tidelagsförbud som 

just en sådan. I Lagrådets remissvar, angående regeringens förslag om förbud mot 

användning av djur för sexuella ändamål, har många remissinstanser ställt sig tvek-

samma inför förslaget p.g.a. denna anledning.117 Schultz ansåg också att detta för-

slag är på grundval av samhällets moraluppfattning, och att en parallelldragning inte 

kan dras mellan djur och barn eftersom barn innehar mänskliga rättigheter.118 I art. 

                                                      
113 Lernestedt, C., Kriminalisering – Problem och principer, s. 202. 
114 Asp, P. & Ulväng, M., Kriminalrättens grunder, s.41. 
115 Lernestedt, C., Kriminalisering – Problem och principer, s. 178. 
116 Asp, P. & Ulväng, M., Kriminalrättens grunder, s. 42. 
117 Prop. 2013/14:41 s. 11-12. 
118 Schultz, M., Inläggsrubrik: Tidelag + inläggskommentar [12-06-2010].  

http://martenschultz.wordpress.com/2010/06/12/tidelag/ (lydelsedatum 01-11-2013). 
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1 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948) står det: ”Alla människor 

är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och sam-

vete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap”. Innehållet i arti-

keln torde utgöra utgångspunkten för alla övriga regleringar om mänskliga rättig-

heter samt strafflagstiftningar; t.ex. envars rätt till liv (2 art. EKMR) som återspeglas 

i deliktet mord (3:1 BrB). Artikeln är utformad till sin ordalydelse som ”varat”, 

d.v.s. ett faktum, men är det vetenskapligt konstaterat att alla människor är födda 

fria och likvärdiga, och dessutom utrustade med förnuft och samvete? Denna artikel 

tycks snarare vara en böra-sats. Många rättsteoretiker är eniga om att rätten är en 

normativ plan där ”börat” uttrycks, och en del av dem anser att böra-satser är uttryck 

för människans moraluppfattning. Enligt Neil MacCormick är hela straffrättsyste-

met genomsyrat av moraliska värderingar. Han menade att all sorts kriminalisering, 

oavsett vilken brottstyp det handlar om, är produkter av moraliska överväganden 

och ställningstaganden.119 Många som är kritiska mot tidelagsförbudet hänvisar till, 

den av Mill förespråkade, ”harm to others”-principen som ett hinder för en sådan 

lagstiftning. Domstolsverket och JO var kritiska mot förslaget om förbudet för att 

det torde innefatta även andra gärningar än de som riskerar att skada djuren, d.v.s. 

sexuella handlingar mot djur som inte innefattar vaginal eller anal penetrering.120 

MacCormick ansåg att denna ”harm to others”-princip i sig är präglad av moraliska 

överväganden. Han menade att man först och främst måste komma underfund med 

vilka och vilkas intressen som man anser vara rättsligt skyddsvärda (skyddsintressen 

eller skyddsobjekt), för att sedan identifiera skadan eller risken för skadan, vilken 

man söker förbygga genom kriminaliseringen av en viss gärning eller ett visst bete-

ende. En sådan process krävs, enligt MacCormick moraliska överväganden.121 Det 

han menade var att dessa skyddsintressen inte är vetenskapliga produkter eller 

skrivna i stjärnorna, utan är en produkt av människors moraluppfattning. Jareborg 

                                                      
119 MacCormick, N., Legal right and social democracy: Essay in legal and political philosophy, 

Clarendon, Oxford 1982, s. 28-29. 
120 Prop. 2013/14:41 s. 11. 
121 MacCormick, N., Legal right and social democracy: Essay in legal and political philosophy, s. 

29. 
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ansåg, liksom MacCormick, att ”harm to others”-principen har sin härkomst i män-

niskors moraluppfattning; han ansåg att uppfattningen att man inte ska skada andra 

är en definition av moralen.122 Rättssociologen Émile Durkheim tog steget längre 

och påstod att rätten bör betraktas som en synonym till folkmoralen. Han menade 

att rätten kommer ifrån och är ett uttryck för folkmoralen, en diskrepans mellan 

dessa två kommer att skapa en moralisk ovillighet hos folket att lyda lagen. Konse-

kvensen av detta är att rätten upphör att utgöra en del av samhället.123 Sammanfatt-

ningsvis kan sägas att självaste kriteriet om ”harm to others” är i grunden ett mora-

liskt ställningstagande; hur hållbar är då morallagstiftningsargumentet? 

 

I det fall det är ostridigt att tidelag, moraliskt grundat eller inte, bör vara förbjudet 

så är det, med hänsyn till människors friheter, av princip att kriminalisering ske som 

en sista utväg (ultima ratio), d.v.s. när andra kontroll-och preventionsmedel inte är 

tillräckligt ändamålsenliga.124 Är de befintliga bestämmelserna i BrB och DL till-

räckligt ändamålsenliga som vissa remissinstanser har erinrat om? I ett nytt tings-

rättsmål har de tilltalade blivit åtalade för djurplågeri med sexuella motiv, utöver 

misshandel av barn och innehav av barnpornografi.125  Trots att det fanns bevis-

material i form av filminspelning, fotografier och SMS-konversationer i en av de 

tilltalades mobiltelefon, lades åtal för djurplågeri ned med hänvisning till bristande 

bevismöjligheter angående hundens lidande. Dessutom har det åberopats vittnesför-

hör med legitimerad veterinär som gjort en bedömning av bevismaterialen samt an-

nan person som gjort psyktester på hunden. Här hade hunden inte lidit någon fysisk 

skada och det (eventuella) psykiska lidandet är mycket svårt att bevisa. Detta kan 

bero på det av domstolen högt ställda beviskrav angående djurets lidande och att 

åtal sällan leder till allvarligare påföljder än dagsböter och/eller villkorlig dom. I ett 

djurplågerifall hade bl.a. 110 vaktlar transporterats från Rumänien till Sverige där 

gärningsmännen blev stoppade vid tullstationen. Vaktlarna hade börjat gnaga på 

varandra och var vid upptäckandet i så dåligt skick att veterinären som inkallades 

                                                      
122 Lernestedt, C., Kriminalisering – Problem och principer, s. 203. 
123 Wacks, R., Understanding Jurisprudence – An introduction to legal theory, s. 168. 
124 Asp, P. & Ulväng, M., Kriminalrättens grunder, s. 41. 
125 Falu Tingsrätt, dom 18-10-2013, mål B 2302-12. 
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till platsen avlivade dem kort därefter. Förundersökningen inleddes efter avliv-

ningen och tingsrätten fann därmed att det fanns ett rimligt tvivel om att vaktlarna 

skulle ha skadats under färden och därigenom utsatts för lidande; åtal för djurplågeri 

ogillades.126 I ett prejudicerande fall hade den åtalade under minst ett par månader 

underlåtit att i nödvändigt omfång utgödsla ladugården och ge tillräckligt med mat, 

vatten och vård till 44 nötkreatur. Vid kontrollmyndighetens upptäckande av van-

vårdandet hade elva stycken självdött, och 28 stycken var i så dåligt tillstånd att de 

tvingade nödslaktas. HD fastslog att djurplågeri inte är ett s.k. artbrott och frihets-

berövande påföljd inte är att föredra då brottslighetens art i detta fall inte utgör skäl 

för det.127  

 

4.3.3      Moralbildning och sociala normer 

Moralbildning och prevention är centrala begrepp inom både kriminologin och rätts-

sociologin. Kriminalisering av en viss handling eller ett visst beteende motiveras av 

framför allt allmänpreventiva syften, vilka brukar vara grovt indelade i två olika 

syften, alltså avskräckningssyftet och moralbildningssyftet.128 Med avskräcknings-

syftet menas att det lagstadgade straffhotet ska leda till att folket p.g.a. skräck avstår 

från att begå den brottsliga gärningen. Moralbildningssyftet innebär istället att 

straffhotet i lagen ska leda till en sorts införlivning i folkets eget tänkande om att 

den gärningen som kriminaliseringen avser inte är bra, det ska med andra ord fram-

kalla en attitydförändring hos folket.129 Existensen och tillämpningen av en lagstift-

ning ger legitimitet (här och framåt menas den sociala legitimiteten och inte den 

rättsliga) och auktoritet till argument, vilken lagstiftningen avser, som annars anses 

vara omtvistliga. För hundra år sedan var barnaga ingen märkvärdighet, varken i 

hemmet eller i skolväsendet. Men genom ett förbud mot barnaga (6:1 FB) har folk-

moralen ändrats angående företeelsen, och våld mot barn tas idag instinktivt på 

                                                      
126 Malmö TR, dom 28-11-2013, mål B 7833-13. 
127 NJA 2006 s. 339. 
128 Asp, P. & Ulväng, M., Kriminalrättens grunder, s. 31. 
129 Lernestedt, C., Kriminalisering – Problem och principer, s. 117. 
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mycket stort allvar av omgivningen och myndigheter.130 Dock kan moralbildnings-

argumentet inte motivera kriminalisering av en viss handling eller ett visst beteende 

som anses strida mot ”moralen som sådan”, d.v.s. en handling som inte rimligen 

leder till någon skada hos andra (”harm to other”-principen).131 Som exempel kan 

nämnas det gamla brottet ”hor” som innebar sexuellt umgänge utanför äktenskapet; 

otrogenhet strider förvisso mot folkmoralen men moralbildningssyftet torde här inte 

kunna legitimera ett förbud mot det. Moralbildningsargumentet hör rimligen mer 

hemma i diskussion om strafftypen och straffskalan för ett befintligt brott, alltså hur 

man bäst förebygger det problemet som kriminaliseringen avser att göra.132 

 

4.3.3.1     Följer man lagen? 

Ett av Lagrådets kritik mot regeringens förslag var att det inte fanns någon faktor 

som tydde på att förbudet kommer att medföra att tidelagsföreteelsen blir mer fram-

trädande för berörda myndigheter och allmänheten. Detta är förvisso sant då tidelag 

oftast förekommer i det tysta och privata, och ett straffhot kan medföra att färre 

söker vård åt sina djur som de har skadat genom sexuella handlingar. Ett lagstadgat 

förbud kan dock medföra incitament för människor att inte företa sexuella hand-

lingar mot djur överhuvudtaget, p.g.a. dels en attitydförändring och dels den instink-

tiva laglydnaden hos folket (sociala normer). Normbegreppet är ett mångsidigt be-

grepp på det sättet att det kan definieras annorlunda beroende på vilken aspekt man 

väljer att lägga i det. Håkan Hydén beskrev begreppet, ur ett sociologiskt perspektiv, 

som en måttstock för det som allmänt anses vara det ”normala” och accepterade. Ur 

ett annat perspektiv är en norm snarare en sorts handlingsanvisning.133 Amir Licht 

argumenterade för att laglydnaden är en förbindelselänk mellan de skrivna nor-

merna, d.v.s. rättssystemet, och de sociala normerna. Han ansåg samtidigt att lag-

lydnaden i sig kan anses vara en social norm.134 Hydén torde vara av samma upp-

                                                      
130 Wahlgren, P., Lagstiftning – Problem, teknik, möjligheter, s, 36. 
131 Lernestedt, C., Kriminalisering – Problem och principer, s. 227. 
132 A.a. s. 227. 
133 Hydén, H. (red), Aspekter av och perspektiv på normer, s. 7. 
134 Licht, A., Social Norms and the Law: Why Peoples Obey the Law, 717. 
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fattning men använde sig istället av uttrycken ”börat” (lagregler) och ”varat” (fak-

tiska handlingssätt); i detta sammanhang beskrev han normen som en marginal mel-

lan å ena sidan kunskapen om ”varat” och å andra sidan olika värdemässiga ställ-

ningstagande om hur man bör handla eller bete sig (jfr. med diskussion om Humes 

lag under avsnitt 3.2.2.1).135 Sociala normer uppstår framför allt när majoriteten av 

befolkningen i ett samhälle gör på ett sätt, p.g.a. likväl moralen eller rent av en 

vana.136 Enligt Licht är det många faktorer som påverkar människors benägenhet till 

att rätta sig efter lagen, som t.ex. kulturella, ekonomiska och sociala faktorer. Män-

niskor är generellt sett riskaverta och en markering i lagen kan påverka människors 

handlingssätt utan att det nödvändigtvis behöver vara p.g.a. lagens avskräckande 

eller moralbildande effekt. 137 Med det menas att en person inte anser att en viss 

brottslig handling är moraliskt inkorrekt men låter ändå bli att utföra den brottsliga 

handlingen, även vid tillfällen där denne vet att upptäcktrisken är minimal. Det är 

visat att lagar har en tydlig auktoritet över människors beteenden och att majoriteten 

av befolkningen rent instinktivt följer lagen utan egentliga överväganden om straffet 

eller moraliska ståndpunkter.138 Detta kan förklaras genom Max Webers tre väl-

kända typer av legitimerad suveränitet: traditionell suveränitet (heligheten hos ur-

gamla regler eller makter), karismatisk suveränitet (beundran som grundar sig på 

heligheten, heroismen eller den exemplariska karaktären hos individen vid makten) 

och suveränitet som grundar sig på formell rationalitet (uppfattning om legaliteten 

hos rättsregler och deras upphöjning till auktoritet med stöd av vilken befallningar 

utfärdas).139 De två första typerna av suveränitet torde ha varit mer aktuella under 

äldre tider när det var kungen som regerade landet och gav sig ut på strider. Centralt 

för Weber och många andra rättssociologer är den formella rationaliteten som anses 

vara avgörande för det moderna rättssamhället. I ett demokratiskt samhälle grundar 

en stor del av lagstiftningens legitimitet på dess tillkomst samt proceduren till en 

sådan tillkomst. Lagstiftningen sker, i Sverige, i riksdagen där folket representeras 

                                                      
135 Hydén, H. (red), Aspekter av och perspektiv på normer, s. 15. 
136 Asp, P. & Ulväng, M., Kriminalrättens grunder, s. 35. 
137 Baier, M. & Svensson, M., Om normer, s.94. 
138 Skatteverket, Rätt från början, rapport 2005:1, s. 6. 
139 Wacks, R., Understanding Jurisprudence – An introduction to legal theory, s. 173. 
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och även om en person själv inte har röstat för det genomslagna förslaget så lär 

denne ändå acceptera det då det torde vara ett uttryck för folkviljan. De flesta utgår 

vanligtvis från att rättsregler är legitima då riksdagen utgör rättens legitima källa, 

och därför följer man oftast rättsregler oavsett ens egna åsikter om dem.140 Självfal-

let måste lagregler ändå ha viss koppling till folkets värderingar och att de tillämpas 

på ett lämpligt och rättsvist sätt för att rättsystemet ska kunna upprätthålla sin legi-

timitet (om den allmänna rättskänslan diskuteras närmare i nästa avsnitt). Ett rätts-

system innehållande regler som inte respekteras eller respekteras på grundval av 

upptäcktsrisken och straffhotet är destruktivt för samhället.141 

Joseph Raz närmade sig frågan om handlingsnormer genom en diskussion om prak-

tiska skäl. Anta att en person överväger att göra antingen X eller Y. Om det finns en 

regel, som säger att man ska göra X, så utgör den ett uteslutande skäl för denna 

person att göra X, samt ett andrahandsskäl att avstå från att göra Y. Raz menar vidare 

att vid en avsaknad av regeln, som säger att man ska göra X, kommer denna person 

att göra sitt val utifrån egna moraliska värderingar, preferenser eller klokhet.142 

Detta förklarade Raz med att det, vid antagande att det inte finns någon generell 

skyldighet för människor att följa lagen och att det inte heller finns någon moralisk 

ståndpunkt som säger att människor bör följa lagen, hos folket finns en sorts attityd 

gentemot lagen, vilken han kallade ”respekt”.143 Raz använde liknelsen av vänskap 

för att förklara denna respekt för lagen. A säger ”jag ska hjälpa B för att han är min 

vän”; det här är en sorts attityd som man generellt har gentemot en vän. Två skäl till 

denna attityd är: 

 

1) att A rent spontant vill hjälpa B; påståendet att B är en vän utgör innehållet 

för A:s vilja, och 

2) att vänskapen mellan A och B med tiden har skapat ett interaktionsmönster 

mellan dem, vilket medför förväntningar från båda hållen.144 

                                                      
140 Baier, M. & Svensson, M., Om normer, s. 155. Se även Wacks, R., Understanding Jurispru-

dence – An introduction to legal theory, s. 174. 
141 A.a. s. 156-157. Se även Korling, F. & Zamboni, M. (red.), Juridisk metodlära, s. 212 (Hydén). 
142 Wacks, R., Understanding Jurisprudence – An introduction to legal theory, s. 107. 
143 Raz, Joseph, The authority of law: Essays on law and morality, s. 250- 251. 
144 A.a. s. 254. 



48 
 

 

Skäl 1) liknar legitimitetsdiskussionen som rättsociologerna Baier & Svensson förde 

i förra stycket; satsen ”för att han är min vän” är av samma karaktär som ”för att det 

är lagen”. Även om Raz utgick från att det inte finns något som säger att man bör 

följa lagen så torde skäl 1) kunna anses vara en norm i sig (man bör hjälpa sin vän 

eller man bör följa lagen). Angående skäl 2) förde Wacks ett liknande argument; 

staten tillhandahåller dig säkerhet, utbildning, social välfärd m.m. och i utbyte för 

dessa förmåner bör du följa lagen.145 Skäl 2) skulle kunna anses vara sociala normer 

som utvecklas rent spontant genom samverkan och underförstådda förväntningar. 

Många av remissinstanserna, som uttalade sig om regeringens förslag, ansåg för-

visso att förbudet är förenligt med rättens och samhällets mål att främja människors 

respekt för djur, men ifrågasatte om lagstiftning är lämpligt medel för ändamålet. 

Enligt Raz är existensen av en lagregel det mest effektiva sättet att uppnå det ända-

mål vilket lagregeln avser att främja.146 

 

  4.4    Den allmänna rättskänslan  

Som framgått av kapitel 2 har de flesta lagändringar inom djurskyddsområdet moti-

verats av en förändring i den allmänna rättskänslan. 1890 års lagändring, där man 

höjde maximistraffet, var motiverad av den allmänna reaktionen mot bl.a. rättsfallet 

från 1873 (se 2.1.2.1 ovan). HD:s uttalande i rättsfallet bör tolkas på det sättet att 

etthundra riksdaler i allmänhet inte skulle vara en för påtaglig påföljd i det aktuella 

fallet, utan endast i ett relativt hänseende. När man ändrade lagen år 1907 så att även 

vilda djur skulle omfattas av djurplågeribrottet var det också föranlett av starka re-

aktioner hos allmänheten som ansåg att det var fel att grymhet mot vilda djur inte 

var straffbar (se 2.1.2.3 ovan). I propositionen till 1921 lagändring erinrade lagut-

skottet om den allmänna rättskänslans ökade reaktion mot djurplågeri och uppma-

nade domstolar till en mer vidsträckt tolkning av begreppet ”uppenbar grymhet” (se 

ovan 2.1.2.4 ovan).  

 

                                                      
145 Wacks, R., Understanding Jurisprudence – An introduction to legal theory, s. 268. 
146 A.a. s. 107. 
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Vad är den allmänna rättskänslan, även kallad ”det allmänna rättsmedvetandet”, och 

på vilket sätt är den förankrad med rättsväsendet? Det är svårt att särskilja moralen 

och den allmänna rättskänslan. Vissa rättsteoretiker använder ordet empati som sy-

nonym till den allmänna rättskänslan, alltså människans benägenhet till att sätta sig 

själv i någon annans plats för att bilda uppfattning om huruvida något är rättvist eller 

orättvist.147 Allmänhetens åsikt kan vara föranledd av ett moralisk ställningstagande 

eller att man försätter sig i offrets eller dess anhörigas skor. Det ena behöver dock 

inte utesluta det andra. För att kunna känna empati för någon eller något måste man 

på något sätt kunna identifiera sig själv med denne eller detta; människor har t.ex. 

mer empati var sådant som kan känna smärta än sådant som inte kan.148 I kapitel 2 

visas allmänhetens stegvist ökade förståelse om djuren; man lärde sig att djur också 

kunde känna smärta liksom människor och att det var viktigt att bevara deras natur-

liga beteende för deras välmående. Departementschefen förutsåg i förarbeten till 

1988 års djurskyddslag att det genom ökade forskningsstudier om djurs kommer att 

medföra vidgade kunskaper om djur beteende och behov.149  

 

Den historiska skolan kännetecknas genom tanken att rätten inte kan alstra sig själv 

utan är en produkt av en växelverkan mellan rätten och samhället (innefattande den 

allmänna rättskänslan). Motstående är den rättspositivistiska synen på rätten som ett 

självständigt system där ingen djupare förståelse behöver hysas för de värderingar 

som det ”verkliga” samhället drivs av.150 Av olika anledningar anser jurister att ”den 

allmänna rättskänslan” eller “ det allmänna rättsmedvetandet” befinner sig i fel fo-

rum när de förekommer i den juridiska diskussionen. Dessa begrepp förekommer 

inte ens i juridiska ordböcker. Detta kan bero på dels svårigheten att definiera vad 

som är den allmänna rättskänslan och att fastställa innehållet i den, och dels att den 

inte sällan förknippas med mystiska föreställningar om ”folksjälens” betydelse för 

lagstiftning och dömande.151 Trots detta förekommer dessa begrepp sporadiskt i 

                                                      
147 Dubber, D., Making sense of the sense of justice, s. 817. 
148 A.a. s. 822. 
149 Prop. 1987/88:93 s. 53. 
150 Dahlstrand, K., Kränkning och upprättelse – En rättssociologisk studie av kränkningsersättning 

till brottsoffer, s. 174. 
151 Axberger, H.-G., Det allmänna rättsmedvetandet, s.7. 
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både rättsteoretiska diskussioner och argumentationer i domstolen. Thomas Mathie-

sen beskrev samhällets inverkan på rätten genom tre olika perspektiv: normperspek-

tivet, opinionsperspektivet och materialitetsperspektivet. Normperspektivet innebär 

aktiva påtryckningar från samhället och samhällets enskilda aktörer; ta exempel i 

avkriminaliseringen av homosexualitet, vilken var ett resultat av de homosexuellas 

egna protester och andra förhållanden i samhället (ökad sexuell fri-och öppenhet). 

Det andra perspektivet, opinionsperspektivet, har sin utgångpunkt i den s.k. feno-

menologiska filosofin vilken präglas av den uppfattningen att samhällsmedlemmar-

nas (kollektivt inte individuellt) subjektiva upplevelse av och medvetenhet om sam-

hället och världen, formar rättsutvecklingen. Karaktäristiskt för opinionsperspekti-

vet är den abrupta förändringen i vad Mathiesen kallade det allmänna opinionskli-

matet, vilken kan inträffa till följd av t.ex. ett upprörande domstolsavgörande eller 

en ny strömning som anses vara negativ. Det tredje perspektivet, materialitetsper-

spektivet, innebär att rätten förändras i den takt och i den riktningen som samhällets 

resurser och teknologi utvecklas. Rätten påverkas på det sättet att ny lagstiftning 

tillkommer i sambandet med t.ex. tillkomsten av TV och Internet. Dessa tre per-

spektiv kan i litteraturen på ämnesområdet uppfattas som skilda från varandra, men 

ur en mer verklighetsförankrad aspekt påverkar de varandra i olika mån och vis.152 

Det samhälleliga påtrycket för ett tidelagsförbud torde höra till normperspektivet. 

 

En annan aspekt på rättens utformning är förståelsen om makt. Mathiesen framlyfte 

en sociologisk tes om att ”rätten har producerats genom kamp mellan intressen, där 

de som vinner maktkampen och får ett maktövertag också får bestämma, d.v.s. ange 

premisserna för rättsutvecklingen”.153 De flesta är av den uppfattningen att riksda-

gen och andra förberedande lagstiftningsorgan sitter på trumfkortet när lagstiftning 

föreslås, men Mathiesen argumenterade för att detta endast är en fiktion. Han me-

nade att makt inte nödvändigtvis är explicit utan även personer, grupper och orga-

nisationer med icke-statsrättsliga makter kan i hög grad bidra till rättsutveckl-

ingen.154 Det kan argumenteras för att det samhälleliga påtrycket, den allmänna 

                                                      
152 Mathiesen, T., Rätten i samhället: en introduktion till rättssociologin, s. 86-89. 
153 A.a. s. 123. 
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rättskänslan, kan anses vara en sådan implicit maktutövare. Michael Foucaults idé 

om makt är dock att den egentligen inte går att spåras till någon specifik individ, 

grupp eller institution. Han menade att makt genomsyrar alla sociala förhållanden 

och interaktioner; makt är varje möjlighet att påverka någon eller något. 155  I 

Foucaults intressanta tema kan det tänkas att varje social relation och interaktion är 

en potentiell premissleverantör åt lagstiftningen.  

 

4.5    Djur som rättssubjekt 

Ett rättssubjekt har rättskapacitet, d.v.s. kapacitet att inneha rättigheter och skyldig-

heter av olika slag. Savigny ansåg att det i rätten förkomna begreppet ”person” eller 

”rättsubjekt” endast skulle hänföras till människan. Han menade att ”all rätt finns 

till för den moraliska, i varje människa inneboende, frihets skull” och att det således 

endast kan vara den enskilda människan som kan ha identiteten som rättssubjekt.156 

Detta uttalande ger sken av rättssubjektiviteten som något medfött, metafysiskt, uni-

versellt och även statiskt. Kvalificeringen för rättssubjektiviteten har dock ändrats 

genom tiden; i modern svensk rätt kan även staten vara rättssubjekt.157 Frågan är om 

det är plausibelt att även djur kan anses vara rättssubjekter. Ett annat sätt att ställa 

frågan är huruvida djur kan inneha några rättigheter och skyldigheter. 

 

Medan de flesta anser att det är faktum att mänskliga rättigheter finns så är det om-

tvistat, i alla fall bland jurister, om huruvida det finns eller bör finnas något som 

heter ”djurens rättigheter”. Frågan är vad rättigheter grundar sig på och vad det är 

som avgör om en individ är innehavare till rättigheter eller inte. Två framstående 

teorier om rättigheter är val-teorin (främst presenterad HLA Hart) och intresse-teo-

rin (främst presenterad av MacCormick). Den först nämnda teorin grundar på tanken 

att rättigheten att göra någonting är i grund och botten en rättighet till valfrihet och 

självförvekligande, vilken rätten söker säkerställa. Valsubjektet har alltså en obe-

gränsad valfrihet att hävda eller att efterge sin rättighet som generellt också är en 

                                                      
155 Mathiesen, T., Rätten i samhället: en introduktion till rättssociologin, s. 126. 
156 Gustafsson, H., Persona non grata? Skisser till rättssubjektets upplösning, s. 28-29. 
157 Beskrivs närmare i Gustafsson, H., Persona non grata? Skisser till rättssubjektets upplösning. 
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annans förpliktelse. MacCormick ansåg dock att rättigheter snarare syftade till att 

skydda vissa intressen hos rättighetsinnehavaren.158 Naturliga intressen för djur är 

att överleva och att inte lida. I svensk rätt kan djur sägas ha vissa rättigheter; rätten 

att skyddas från lidande och rätten till naturligt beteende. Problematiken uppstår vid 

diskussionen om sådana rättigheter som ibland kallas moraliska rättigheter. Mänsk-

liga rättigheter är moraliska rättigheter som är utformade för människan.159 Enligt 

val-teorin kan inte djur vara innehavare av moraliska rättigheter då djur inte anses 

göra några val utan snarare utför sina handlingar utifrån sina naturliga instinkter och 

drifter. MacCormick har dock kritiserat val-teorin med exemplet om barn; barns 

rättigheter görs gällande av föräldrarna eller annan vårdnadshavare och det i detta 

fall inte går att hävda att barnen egentligen har valfrihet. Att dra den slutsatsen att 

barnen av den anledningen inte har några rättigheter vore fel då förmåga till en rätts-

lig handling inte är detsamma som rättsförmågan. Detta exempel torde vara appli-

cerbart på även djur.160 Enligt intresse-teorin är barnen innehavare av rättigheter på 

grundval av deras intressen som individ; barn torde ha samma intressen som vuxna 

människor, som t.ex. kroppslig integritet, även om de vid en ringa ålder inte är fullt 

medvetna om dem. Det brukar uttryckas på det sättet att den enes frihet slutar där 

den andres frihet börjar. Att tillerkänna djuren moraliska rättigheter kommer att 

medföra konsekvenser hos människans moraliska rättigheter.161 I både norsk och 

svensk lagändringsutredning, angående tidelag, har man åberopat främjandet av re-

spekten för djur som en anledning till förbudet. Enligt Ronald Dworkin innebär detta 

motiv ett samhälleligt mål, en s.k. ”policy”. Den sexuella friheten är en rättighet 

som tillkommer varje enskild människa. Vid en avvägning mellan individuella rät-

tigheter och samhälleliga ändamål ska det första, enligt Dworkin, alltid trumfa.162  

 

                                                      
158 Wacks, R., Understanding Jurisprudence – An introduction to legal theory, s. 236-237. 
159 Regan, T., Rights of humans and other animals, s. 105.  
160 Wacks, R., Understanding Jurisprudence – An introduction to legal theory, s. 249-250. 
161 McCloskey, H.J., Moral rights and animals, s. 24. 
162 Wacks, R., Understanding Jurisprudence – An introduction to legal theory, s. 122 och 237-238. 
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H.J. McCloskey hävdade att uppfattningen om människans skyldighet att respektera 

djuren inte är tillräcklig att tilldela djuren moraliska rättigheter.163 Det som är avgö-

rande är, enligt McCloskey, huruvida djur är kapabla att vara bärare av moraliska 

rättigheter. Essentiella faktorn för en sådan kapacitet är den eventuella rättighetsbä-

rarens förmåga att ta tillvara sina rättigheter samt förmågan till moralisk självstän-

dighet (”moral agency”).164 I detta avseende har McCloskey presenterat tre katego-

rier för människor som saknar förmåga att tillvarata sina rättigheter: före-detta-per-

soner (t.ex. de som blivit hjärnskadade eller extremt senila), icke-personer (t.ex. de 

som föddes med hjärnskada eller underutvecklade hjärnor) och potentiella personer 

(d.v.s. barn). De två först nämnda kategorierna ansågs inte vara kapabla bärare av 

moraliska rättigheter, medan barn anses vara det då de så småningom kommer att 

mogna och således utveckla kapaciteten som rättighetsbärare.165 Enligt McCloskey 

ska intresset att göra någonting särhållas från kapaciteten att göra det. Det första 

ansågs inte kunna föranleda en rättighet då avsaknaden av det andra automatiskt 

ogiltigförklarar rättigheten ifråga. Detta leder följaktligen till den slutsatsen att saker 

inte kan besitta några moraliska rättigheter. McCloskey erinrade dock om att under-

sökningar har visat att vissa djurarter (t.ex. valar och delfiner) kan ha viss moralisk 

kapacitet och att det då skulle vara mer ”moraliskt lämpligt” att se på djuren tillhö-

rande dessa arter som om de har moraliska rättigheter.166 Tom Regan avfärdade alla 

nämnda kriterier för en rättighetsinnehavare. Han menade att både människor och 

djur är subjekter för liv och att detta borde vara den enda förutsättningen för besitt-

ning av rättigheter.167 Handlingsutilitaristen Peter Singer argumenterade för att djur, 

liksom människor, är levande och kännande varelser, och att djurens behag och 

smärta således borde beräknas med samma måttstock som för människan. Allt annat 

ansåg han var artdiskriminerande. Han underströk dock att detta inte innebär att dju-

rens liv är lika värda som människans.168  

 

                                                      
163 McCloskey, H.J., Moral rights and animals, s. 27-28. 
164 A.a. s. 28-30. 
165 A.a. s. 30-32. 
166 McCloskey, H.J., Moral rights and animals, s. 42-43. 
167 Wacks, R., Understanding Jurisprudence – An introduction to legal theory, s. 250. 
168 A.a. s. 247. 
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Ens rättighet går hand i hand med annans skyldighet att respektera den. Det kan 

argumenteras för att djur och till och med naturen kan vara bärare av rättigheter då 

det i olika lagar föreskrivs om människors skyldighet att t.ex. bevara och skydda 

naturen och djuren. McCloskey ansåg att dessa skyldigheter inte är gentemot natu-

ren eller djuren, utan mot människan själv. 169  I motionerna vilka ledde till 1857 års 

förordning, hade man stora svårigheter att resonera kring djurplågeribrottets motiv 

p.g.a. att djur inte själva kunde vara målsäganden. Av den anled0ningen blev brottet 

placerat under gruppen sedlighetsbrott och den brottsliga handlingen skulle implicit 

anses vara riktad mot människan för att åtal skulle vara legitimt.170 I förarbeten till 

den första djurskyddslagen anförde departementchefen att lagen ska grundas på den 

allmänna uppfattningen om människans skyldighet gentemot djuren. Utrednings-

mannen uttalade om att den ”andliga kulturens utveckling” har fått människor att 

komma till insikt om att grymhet mot djur var oförenlig med ”sann mänsklighet” 

(se 2.2.1 ovan). Med dessa begrepp tror jag att man ville påminna om humaniteten 

och om att människan är god. Att markera är då att djurskyddslagens uppkomst 

kanske inte motiverades på grundval av synen på djuren utan även på människan. 

Mathiesen diskuterade om rättens manifesta och latenta syften och verkningar. 

Olika lagstiftningar har olika uttalade syften och därmed förväntade verkningar, 

men i många fall finns det även andra outtalade, eller till och med omedvetna, syften 

vilka kan lyftas upp till ytan med hjälp av rättssociologiska studier.171 Det underlig-

gande syftet bakom djurskyddslagar torde därför kunna vara att främja det ”goda” 

hos människan. 

 

  

                                                      
169 McCloskey, H.J., Moral rights and animal, s. 33. 
170 Cserhalmi, N., Djuromsorg och djursmisshandel 1860-1925, s. 93. 
171 Mathiesen, T., Rätten i samhället: en introduktion till rättssociologin, 81-83. 
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5. Slutord 
 

Den historiska genomgången av rättsutvecklingen inom djurskyddsområdet visar 

människans ökade empati för djuren, och större delen av remissinstanser (troligen 

även befolkningen) anser idag rent instinktivt att det är fel att tillåta människor att 

företa sexuella handlingar mot djur. Svårigheten ligger i att få kan förklara varför 

ett förbud är påkallat. Man kan utgå från den statistiska informationen och veteri-

närsuttalanden om att vissa sexuella handlingar mot djur typiskt medför stora risker 

för att djuret skadas. Dock innebär regeringens förslag förbud mot även andra hand-

lingar som inte riskerar att medföra någon skada på djuret. Här krävs ett något vidare 

skyddsvärt intresse hos djuren än det primära intresset av icke-lidande, annars anses 

moralen vara en ensamstående grund för ett sådant förslag.  

 

Vid en jämförelse, mellan djurens skyddsvärde och skyddsvärden hos barn vid 

mycket låg ålder eller psykiskt outvecklade personer, krävs att djuren tillerkänns 

någon sorts integritet. Det är vanligt att en sådan parallelldragning, även i ett mo-

dernt och sekulariserat samhälle, anklagas för blasfemi eller görs till åtlöje. Tanken 

om människans integritet har inte alltid funnits, och ur diskussionen ovan kan dras 

den slutssatsen att den är en väletablerad mänsklig fiktion (se avsnitt 4.2.2.1 och 

4.5). Många påstår att människans medfödda förnuft och moraliska självständighet 

är faktorer som tillerkänner henne en integritet och således höjer henne ovanför 

andra djurarter. Intressant är att få skulle anse att sexuellt utnyttjande av hjärndöda 

personer borde vara tillåtet; är det då något utomordentligt speciellt och ”heligt” 

med människobegreppet i sig? Omvänt kan det diskuteras att det är djurbegreppet 

som utgör ett hinder för tanken om djurs integritet.172 Enligt filosofen Theodor W. 

Adorno är denna definitiva uppdelning, mellan människor och djur, en förutsättning 

för tanken om människovärdet.173 Det kan således antas att vissa befarar en ogynn-

sam förändring i synen på människan och tanken om människovärdet, om linjen 

                                                      
172 Sunstein, C. & Nussbaum, M., Animal rights: Current debates and new directions, s. 11. Ameri-

kanske professorn Sunstein har påstått att den rättsliga kategoriseringen av djur som saker påverkar 

människans attityd gentemot djuren på ett negativt sett. 
173 Adorno, T. & Horkheimer, M., Upplysningens dialektik, s. 272. 
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mellan människor och djur bleknar. Det är förvisso problematiskt och förvirrande 

att tillerkänna djuren en sorts integritet när deras liv kan tas på människans beslut, 

men det bör erinras om att ett sådant tillerkännande inte innebär att djuren blir 

mänskliga. Det är dock riktigt att det kan vara problematiskt för människans hel-

hetsuppfattning om det svenska djurskyddet och djurens rättsliga status, om oskad-

ligt sexuellt utnyttjande av djur förbjuds men inte dödande av djur. Detta har många 

gånger resonerats med samhällsnyttiga och samhällsekonomiska aspekter. För det 

första kan det inte anses att någon samhällsnytta alstras genom människors sexuella 

användning av djur, och för det andra kan man bara föreställa sig samhällskostna-

derna som kan följa en avveckling av köttindustrin. En annan aspekt är att det, för 

hållning/slaktning av djur inom köttindustrin och för användning av djur inom 

forskningsverksamhet, finns lagstadgade standarder som måste hållas för att mini-

mera risken för onödigt lidande för djuren (efterföljsamheten är dock diskutabel). 

Fråga är om man är beredd på att införa en paragraf i djursskyddslagen som medde-

lar i vilka fall man får nyttja djuren för sexuella ändamål och hur man ska göra det 

på bästa sätt. 

 

Många avfärdar regeringens lagförslag på den grunden att det redan finns tillämp-

liga regler i BrB och DL. Detta kan uttryckas med två satser:  

1) att det inte är visat att djuren lider när människor vidtar sexuella handlingar mot 

dem, men även om de skulle göra det så finns redan tillämplig lagstiftning eller 

2) att det är sannolikt att djuren lider eller riskerar att lida när människor vidtar 

sexuella handlingar mot dem, men det finns redan tillämplig lagstiftning. 

1) och 2) kan uppfattas som innebördsmässigt identiska; att det föreligger en sanno-

likhet eller risk är detsamma som att det inte är visat. Det kan dock argumenteras 

för att sannolikhet och risk inte nödvändigtvis föreligger på grund av att något inte 

är visat. Jag argumenterar för att det av försiktighetsskäl krävs en tredje punkt för 

att 1) ska kunna vara helt självständig från 2), nämligen en tredje sats som lyder att 

det är visat att djuren inte lider. I dagsläget finns det inga vetenskapliga studier som 
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kan konstatera djurens subjektiva upplevelse när människor företar sexuella hand-

lingar mot dem; alltså finns inte den tredje satsen. Angående behovet av den före-

slagna lagändringen kan hänvisas till avsnitt 4.3.2 angående principen om strafflag-

stiftning som en ultimata ratio. Av Djurskyddsmyndighetens rapporter från 2005 

och 2007 (se fig. 1 under avsnitt 3.3.2.1) framgår att inget av 226 misstänkta fall 

ledde till åtal. En aspekt som utredningen inte tydligt framlyfte var att veterinärerna 

inte kan fatta misstankar helt ogrundat; i samtliga misstänkta fall måste det rimligen 

har varit något tecken på att djuret har skadats eller vid besökstillfället inte mådde 

bra. Av denna anledning kan man dra den slutsatsen att befintliga regler och före-

byggande medel inte är tillräckligt ändamålsenliga. Vid en anblick på vissa djurplå-

gerifall samt diskussionen i analyskapitlet kan det antas att ett uttryckligt förbud är 

nödvändigt vid problemet ifråga; dels p.g.a. elimineringen av bevissvårigheten och 

dels p.g.a. den förväntade internaliseringen i människors handlingsnormer. I studier 

om enskilda människors handlingssätt och effekten av sociala normer är det konsta-

terat att en markering i lagen i alla fall inte medför en förvärring på problemområdet. 

 

Prop. 2013/14:41 är just nu under utskottsberedning och ett betänkande är planerat 

att framläggas den 28 januari 2014. Det återstår alltså att se om Sverige, efter 70 år, 

återinför ett förbud mot sexuell användning av djur. Min personliga opinion är att 

ett förbud bör införas och det tror jag också kommer att ske. 
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