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Sammanfattning 

I de senare lagstiftningsreformerna på våldtäktslagstiftningens område har den sexuella 

kränkningen fått en alltmer framträdande position. Den sexuella kränkningen har kommit 

att framhållas som central för brottet i syfte att stärka skyddet för den sexuella integriteten 

och självbestämmanderätten. På en övergripande nivå har reformerna varit ägnade att 

tillförsäkra brottsoffren ett mer fullkomligt rättsskydd. Under förutsättning att övriga 

rekvisit är uppfyllda är det således den sexuella kränkningen som utgör gränsdragningen 

mellan våldtäkt och sexuellt tvång vid bedömningen av om en kvalificerad sexuell 

handling är för handen i gällande rätt. 

Trots att kränkningen har frikopplats från de på förhand fastställda tekniska 

definitionerna av en handling och därigenom fått något av en fristående betydelse så 

saknas vägledning i hur kränkningen egentligen ska förstås och vad den träffar. Uppsatsen 

behandlar den sexuella kränkningen i en strävan att nå en djupare förståelse för vad som 

framträder som det klandervärda men också det skyddsvärda i våldtäktsbrottet. I syfte att 

förstå den sexuella kränkningens närmare innebörd undersöks vad som inbegrips i 

kränkningsbegreppet och vilka olika tolkningar av det som kommer till uttryck i 

rättskällorna. Det är genom en skärskådning av vad som är straff- och skyddsvärt i ett 

brott som grunden för kriminaliseringen får sina konturer. Genom att granska detta, med 

utgångspunkt i den sexuella kränkningen, ges en ökad förståelse för vad som framträder 

som essentiellt för våldtäktsbrottet. 

Straffrättens skadebegrepp handlar om kränkningar av det abstrakta intresse som är 

skyddat genom kriminaliseringen; skadan relaterar således till skyddsobjektet. Kränkning 

bör följaktligen inte isoleras som problemområde eftersom det inte kan undersökas utan 

att det samtidigt inbegriper ett ställningstagande till vad våldtäktsbrottet avser att skydda. 

Av denna anledning görs inte någon absolut åtskillnad mellan diskussionerna om 

skyddsintressen och kränkning i uppsatsen, de är två sidor av samma mynt som bäst 

förklaras och förstås i sin helhet. 
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Mina slutsatser om kränkningens innebörd är att den på en praktisk nivå är relativt 

tydlig men på en abstrakt nivå är opreciserad. Kopplingen till handlingens tekniska 

utformning kvarstår, tvärtemot vad som har varit lagstiftarens intention. Den sexuella 

kränkningen förkroppsligas till ett antal fysiska handlingar och gärningsomständigheter 

även om kränkningen också betraktas som något mer än bara kroppslig. På så vis tenderar 

den sexuella kränkningen att bli en juridisk chimär eftersom den inte är tillräckligt 

preciserad för att kunna ges självständig betydelse i den juridiska hanteringen.  

Kränkning av sexuell integritet som begrepp är alltför abstrakt formulerat för att 

kunna användas till att avgränsa och gradera straffvärda handlingar. Det betyder inte att 

centrala och samhöriga begrepp som kränkning och integritet inte fylls med innehåll men 

detta görs på underförstådd basis eller utifrån social konstruktion i en samhällelig kontext. 

Utmärkande är att kränkningen begripliggörs mot bakgrund av erotiserad lustfylld 

sexualitet. Min slutsats är att en sådan förståelse av sexualbrotten inte besvarar varför 

våldtäktsbrottet är straffvärt och varför sexualbrotten ska särskiljas från andra brott mot 

person. 
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1 Inledning   

1.1 Den allra värsta kränkningen – bakgrund och 

problemformulering 

Få brott har genomgått så omfattande reformer i modern tid och på ett så genomgripande 

sätt ändrats från sin ursprungliga lydelse som våldtäktsbrottet. Vad som ur ett historiskt 

perspektiv motiverade kriminaliseringen av våldtäkt förefaller i dag väsensfrämmande. 

Det är dessutom få brott som är så medialt bevakade och ständigt omdebatterade som 

sexualbrotten. Som samhälleligt fenomen framträder en brottstyp inför vars natur vi ofta 

finner oss mållösa men aldrig oberörda. I en allmänmänsklig mening råder konsensus om 

att den som har våldtagits har kränkts på det allra allvarligaste sätt. Samtidigt är det inte i 

första hand det kroppsliga intrånget eller utövandet av våld som träder i förgrunden för 

den som försöker förstå vad kränkningen egentligen består av. Kränkningen är snarare av 

emotionellt och själsligt slag, den är riktad mot en människas integritet och egenvärde. 

Sexualbrott diskuteras ofta mot bakgrund av en samtyckesreglerings vara eller inte 

vara eller huruvida bevisprövningen är rättssäker. Bortsett från de omstridda domarna om 

otrohetskontroller1 har emellertid litet fokus riktats mot sexualbrottens sexualhandlingar. 

Än mindre uppmärksamhet har riktats mot vad som egentligen utgör våldtäktsbrottets 

hårda kärna – mot vad som framträder som det skydds- och straffvärda i våldtäktsbrottet 

och vad som särskiljer sexualbrotten från andra brott mot person.2 

I de senare lagstiftningsreformerna har den sexuella kränkningen fått en allt mer 

framträdande position i våldtäktsbestämmelsen.3 Under förutsättning att övriga rekvisit är 

uppfyllda är det den sexuella kränkningen som utgör gränsdragningen mellan våldtäkt och 

sexuellt tvång vid bedömningen av om en kvalificerad sexuell handling föreligger. Den 

                                                
1 Se bl. a NJA 2013 s. 548 som är den prejudicerande domen bland fallen. 
2 Frågorna har till viss del diskuterats av t.ex. Asp i Sex och samtycke, 2010 samt Grader av kränkning – våldtäkt eller 
sexuellt tvång?, JT 2008/09 s. 76-86. I detta sammanhang avses ämnet som föremål för diskussion i mer generell 
bemärkelse. 
3 Se här exempelvis prop. 1997/98:55, prop. 2004/05:45, SOU 2010:71 samt prop. 2012/13:111.	  
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sexuella kränkningen är alltså inte detsamma som den sammantagna kränkningen ett 

våldtäktsoffer drabbas av, d.v.s. där kränkningen inkorporerar samtliga relevanta 

omständigheter vid straffvärdebedömningen enligt 29:1 brottsbalken (BrB). Som 

kommittén i betänkandet SOU 2010:71 framhöll är det enbart omständigheterna kring 

den sexuella handlingen som ska bedömas vid uppskattningen av den sexuella 

kränkningen. Gärningens grad av våld och/eller tvång påverkar inte nivån av den sexuella 

kränkningen utan får i stället bedömas inom ramen för det samlade straffvärdet. 4 

Samtidigt som den sexuella kränkningen av den sexuella integriteten har betonats i 

lagstiftning och förarbeten saknas ledning gällande vad begreppen egentligen avser. Det är 

vid denna problematik jag ämnar uppehålla mig i uppsatsen.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen syftar till att undersöka på vilka sätt kränkningen tolkas och hur den kan 

förstås samt att utreda vad som utkristalliserar sig som det klandervärda i våldtäktsbrottet. 

Det är genom en skärskådning av vad som är straff- och skyddsvärt i ett brott som 

grunden för kriminaliseringen får sina konturer. Genom att granska detta ges en ökad 

förståelse för vad som framträder som essentiellt för brottet. På en övergripande nivå 

strävar jag efter att utforska vad som särskiljer sexualbrotten från andra brott mot person. 

Föremålet för uppsatsen kan konkretiseras i följande frågeställning. 

Vilken är den närmare innebörden av den sexuella kränkningen i 

våldtäktsbestämmelsen (6:1 BrB)?  

Avsikten med frågeställningen är att utreda vad som inbegrips i kränkningsbegreppet 

och vilken syn på våldtäktsbrottets skadeverkningar som gällande rätt härbärgerar. Jag 

kommer därför att undersöka hur den sexuella kränkningen beskrivs och tolkas i 

förarbeten, praxis och doktrin. Det är fråga om att utreda på vilket sätt den sexuella 

kränkningen fylls med innehåll och med vad. En viktig del av frågeställningen är varför 

det överhuvudtaget är betydelsefullt att definiera en kränkning; detta kommer att 

behandlas inledningsvis i uppsatsens analytiska kapitel.   

Jag har funnit att den sexuella kränkningen svårligen kan diskuteras utan att samtidigt 

behandla vad som utgör brottets skyddsintressen och vice versa. Kränkning bör enligt 
                                                
4 SOU 2010:71 s. 268 ff. 
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min mening inte isoleras som frågeställning eftersom den inte kan besvaras utan att ett 

ställningstagande till vad våldtäktsbrottet avser att skydda samtidigt inbegrips. 

Straffrättens skadebegrepp handlar om kränkningar av det abstrakta intresse som är 

skyddat genom kriminaliseringen, skada relateras således till skyddsobjektet.5 Wegerstad 

använder sig av begreppsparet straffvärdhet 6  och skyddsvärdhet. Det skyddsvärda 

relaterar till det som förtjänar rättsordningens skydd genom kriminalisering. Det 

straffvärda relaterar till det som kriminaliseringen avser att skydda emot, alltså det 

klandervärda i en gärning eller underlåtenhet samt, i ett bredare perspektiv, huruvida 

något överhuvudtaget är klandervärt. 7  Detta angreppssätt innebär att varje sida av 

begreppsparet bäst förstås i relation till den andra sidan. Av denna anledning upprätthålls 

inte någon absolut åtskillnad mellan diskussionerna om skyddsintressen och kränkning, de 

är två sidor av samma mynt som bör betraktas i sin helhet. 

1.3 Metod och material 

Vad avser tillvägagångssätt för insamling och bearbetning av relevant underlag för 

uppsatsen har olika metodologiska överväganden gjort sig gällande beroende på avsnitt i 

uppsatsen. Således har inte enbart en metod aktualiserats utan uppsatsen är snarare en 

produkt av ett flertal metoder i olika delar. Ett kortare rättshistoriskt avsnitt inleder 

uppsatsen. Den rättshistoriska metoden handlar ofta, så även i detta fall, om att teckna en 

bakgrundshistorik i syfte att öka förståelsen för ämnet i samtiden. 8  Traditionell 

rättsdogmatisk metod har använts i stor utsträckning. Rättsdogmatikens uppgift är 

tvådelad; den syftar till att beskriva gällande rätt samt att systematisera densamma.9 En 

nackdel med metoden är att den inte besvarar hur urvalet av material ska göras mer än att 

den hänvisar till de auktoritativa rättskällorna. Mitt urval har gjorts utifrån hur väl 

materialet belyser de aktuella aspekterna för uppsatsämnet men också utifrån hur väl de 

kan bidra till besvarandet av min frågeställning. Närmare överväganden vad gäller urval av 

materialet utvecklas nedan i avsnittet. 

                                                
5 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 53. 
6 Straffvärdhet är inte ett vedertaget begrepp. Det är utvecklat och beskrivet av Wegerstad i Skyddsvärda intressen 
och straffvärda kränkningar, 2015, s. 66 f. Jag behandlar begreppet nedan i avsnitt 3.3.1.	  
7 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 55 f. 
8 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2015, s. 53. 
9 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2015, s. 43. 
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Jag har också använt rättsvetenskaplig metod vilken kan förstås i bredare bemärkelse 

än den rättsdogmatiska metoden.10 Metoden syftar inte enbart till att fastställa gällande 

rätt utan kan i stället användas för att måla upp konturer och premisser för ett 

rättsområde. Eftersom metoden inte är inriktad på att beskriva gällande rätt kan andra 

frågor få större utrymme i dessa delar. Det finns också en rättsanalytisk del i uppsatsen 

vilken inte ingår i den rättsdogmatiska metoden i dess snäva betydelse. 11  Den 

rättsanalytiska metoden är mer öppen i den bemärkelsen att dess uppgift är friare än den 

rättsdogmatiska metoden. 12  Dess syfte är att intellektuellt bearbeta föremålet för 

framställningen vilket leder till att exempelvis värderingar kan ges ett visst spelutrymme.13    

Utredningen i sin helhet har i huvudsak baserats på lagtext, förarbeten, doktrin och 

praxis. Avseende materialet och urvalet av detta kan följande nämnas. De rättsfall som 

behandlats är till övervägande majoritet domar från HD. De domar jag har valt betonar 

den sexuella kränkningen men också våldtäktsparagrafens rekvisit för sexualhandlingen. 

Varför valet har fallit på HD-praxis har sitt motiv i att det är dessa fall som har högst 

dignitet i rättsfallshierarkin och är prejudicerande. Med hänsyn till att det är av störst 

betydelse för uppsatsen att fastslå hur kränkningen behandlas i gällande rätt utesluts 

underinstansernas domar eftersom de saknar prejudiciell verkan. Genom att inkludera 

såväl tingsrätts- som hovrättsavgöranden kan visserligen tendenser i rättsutvecklingen 

skönjas. Föremålet för denna uppsats är emellertid i större utsträckning inriktat på synen 

på det skydds- och straffvärda i gällande rätt. Likväl förekommer det att ett antal 

hovrättsavgöranden behandlas i uppsatsen. Valet att inkludera dessa fall trots att de 

saknar prejudikatstatus motiveras med att fallen illustrerar rättsläget på ett önskvärt sätt. 

Värt att notera är trots allt att dessa avgöranden saknar den auktoritet som fall från den 

högsta instansen har.  

Under arbetets gång har jag kommit i kontakt med en inte oansenlig mängd litteratur 

även om uppsatsens särskilda problemområde är relativt obehandlat i doktrin. Både att 

finna relevant litteratur och att göra ett urvals- och avgränsningsarbete har därför delvis 

inneburit en utmaning. Den litteratur jag har använt har utgjorts av ett relativt brett urval 

                                                
10 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2015, s. 42. 
11 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2015, s. 45. 
12 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2015, s. 46.	  
13 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2015, s. 46. 
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vilket också återspeglar de skilda föremålen för de olika kapitlen. Således har såväl 

straffrättslig standardlitteratur som annan rättsvetenskaplig forskning använts. 

Rättsvetenskaplig forskning med utgångspunkt i genusvetenskaplig teoribildning har där 

varit särskilt behjälplig. Varför jag har valt litteratur ur denna forskningstradition beror 

framförallt på att det inom detta kunskapsintresse har ägnats mest utrymme åt den 

sexuella kränkningen. Genom att använda litteratur som anlägger ett genusvetenskapligt 

perspektiv på rätten har fler och godare förutsättningar att analysera den sexuella 

kränkningen framträtt. Ett kritiskt rättsperspektiv kan vara ett värdefullt verktyg för att 

identifiera och blottlägga inneboende verklighetsförståelser hos exempelvis lagstiftaren. 

Jag har valt att inte utgå från något särskilt kritiskt rättsperspektiv i uppsatsen även om 

min utgångspunkt är att det inte existerar någon total objektivitet i rättssystemet. 

Vad gäller lagtext har våldtäktsbestämmelsen i dess olika lydelser fr.o.m. 

brottsbalkens ikraftträdande varit den centrala lagstiftningen för uppsatsen. Behandlade 

förarbeten består mestadels av betänkanden samt propositioner. I de fall en i uppsatsen 

omnämnd SOU inte har lett till någon konkret lagstiftningsåtgärd har detta angetts i 

texten.   

Uppsatsen inleds med ett kapitel som inrymmer ett historiskt avsnitt samt ett avsnitt 

där gällande rätt fastställs. För detta kapitel har samtliga rättskällor varit behjälpliga. Det 

inledande historiska avsnittet har kunnat tecknas med hjälp av vederhäftiga 

sekundärkällor. Eftersom det har varit fråga om att återge vissa rättsliga tendenser i stort 

har detta inte medfört några metodologiska problem.14  

Stort utrymme har ägnats åt att närstudera förarbeten eftersom det är i denna 

rättskälla lagstiftarens intentioner avseende våldtäktsparagrafen tydligast framträder. Även 

praxis har varit av vikt för utredningen. I den dömande praktiken får lagstiftningen sitt 

faktiska utslag och lagstiftningens närmare gränser fastställs och preciseras. Det är även i 

praxis som rättsutvecklingen på området sker. Genom studier av doktrin har ytterligare en 

dimension kunnat adderas till kapitlet eftersom litteraturen tar ett grepp på rättsområdet 

som inte står att finna i de övriga rättskällorna. I litteraturen systematiseras och beskrivs 

övrigt rättsligt material vilket bidrar till en bättre överblick men också till en mer 

                                                
14 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2015, s. 53. 
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inträngande behandling på vissa punkter. I uppsatsens andra och tredje kapitel har doktrin 

utgjort den väsentliga rättskällan.  

Det andra kapitlet behandlar grunder för kriminalisering och i detta avseende har 

rättsvetenskaplig litteratur i vid betydelse använts. Det har varit fråga om att med breda 

penseldrag måla upp vissa straffrättsliga förutsättningar där studier av litteratur som 

behandlar straffrättens fundament varit lämpliga. I det tredje kapitlet har litteratur där 

forskning om sexualbrotten fördjupats varit relevant för besvarandet av uppsatsens 

frågeställning. Kapitlet utgör ett förstadium till uppsatsens analytiska del varför det har 

varit relevant att identifiera några centrala komponenter inom problemområdet samt att 

utreda och sammanställa doktrinens fördjupade behandling av dessa.  

För uppsatsens analytiska del har det varit fråga om att intellektuellt bearbeta det 

samlade material som behandlats i uppsatsens mer deskriptiva del. I denna del har jag 

återgått till ett flertal av källorna och utvecklat samt problematiserat diskussionerna, inte 

sällan i relation till varandra.    

1.4 Terminologi 

Jag har valt att använda mig av begreppet gärningsperson i stället för det vedertagna 

gärningsman vad avser straffrättens straffvärda subjekt. Valet av begreppsanvändning 

motiveras med att det på ett tydligare vis understryker att sexualbrottslagstiftningen är 

könsneutral både vad avser förövare och brottsoffer. Visserligen är sexualbrottens 

gärningsperson till övervägande del en man.15 Gärningsmannabegreppet innesluter dock 

inte en problemformulering av våldtäktsbrottet som ett könat brott utan begreppet 

används i stället av tradition och återspeglar en syn på normen för människan som en 

man. Inom vissa delar av straffrätten kan valet av begreppsanvändning påverka befintlig 

terminologi men eftersom jag har valt att inte fokusera på exempelvis 

medgärningsmannaskap i uppsatsen uppstår inte en sådan kollision. 

Begrepp som sexuell kränkning eller kränkning, skadeverkning, straff- eller 

klandervärdhet används huvudsakligen som synonymer även om vissa nyanser i uttrycken 

                                                
15 Enligt en undersökning genomförd av BRÅ var 98 % av de som misstänktes för sexualbrott under 2013 män. Se 
länk i källförteckningen. 
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kan noteras. Ett begrepp som exempelvis skadeverkning inbegriper också effekter medan 

ett begrepp som kränkning mer fokuserar det skadebringande som sådant. 

1.5 Avgränsning  

Företrädesvis finns det anledning att inventera var någonstans i det sexualstraffrättsliga 

området uppsatsämnet befinner sig. Det är huvudsakligen gärningssidan av 

brottsbegreppet i den straffrättsliga systematiken som är föremål för utredning.16 Särskild 

tonvikt läggs vid våldtäktsbrottets sexuella dimension och rekvisiten samlag eller annan 

sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag.17 Uppsatsen tar 

sin utgångspunkt i utkanten av det kriminaliserade området där våldtäktsbrottet tangerar 

sexuellt tvång avseende sexualhandlingen. I detta gränsland, alldeles i skarven mellan 

våldtäkt och sexuellt tvång, synliggörs den sexuella kränkningens betydelse för 

våldtäktsbrottet. Uppsatsen centreras till stor del kring de intentioner som lagstiftaren har 

haft avseende det skydds- och straffvärda i våldtäktsbrottet.  

Däremot kommer inte den personliga sidan av brottsbegreppet behandlas i samma 

utsträckning. Det finns heller inte utrymme eller anledning att ägna övriga gärningsrekvisit 

i våldtäktsparagrafen samma utrymme. Aspekter som påföljdsbestämning vid sexualbrott 

kommer inte att behandlas. Detsamma gäller ansvarsfrihetsgrunder och rättfärdigande 

omständigheter. Jag har även valt att avgränsa uppsatsområdet så att internationella, EU-

rättsliga och konventionsrättsliga aspekter av våldtäktslagstiftningen inte omfattas. Valet 

att inte behandla EU-rättsliga samt konventionsrättsliga perspektiv på uppsatsens 

frågeställning har sitt främsta motiv i att uppsatsämnet är så pass specifikt för den svenska 

konstruktionen av våldtäktsbrottet. Vidare har även Europadomstolen uttalat att 

medlemsstaternas konventionsåtaganden inte omfattar en skyldighet att utforma 

sexualbrottslagstiftningen på ett särskilt vis så länge ett fullgott skydd mot sexuella 

övergrepp garanteras.18 

                                                
16 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2010, s. 33. 
17 6:1 BrB.	  
18 Europadomstolens avgörande 4/12 2003 M.C mot Bulgarien.	  
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1.6 Disposition  

Uppsatsen rymmer ett antal kapitel och är huvudsakligen indelad i två delar – en 

deskriptiv och en analytisk del. I det inledande kapitlet överblickas våldtäktsbrottet 

retrospektivt men även utifrån sin utformning i gällande rätt. Därefter följer ett kapitel där 

vissa grundläggande värderingar i det straffrättsliga systemet avseende kriminalisering 

behandlas. I det tredje kapitlet fördjupas några aspekter av den sexuella kränkningen som 

kommit till uttryck i rättsvetenskaplig forskning. 

Därefter följer uppsatsens analysdel i vilken jag bearbetar, fördjupar och 

problematiserar det behandlade materialet utifrån uppsatsens frågeställning. Uppsatsen 

avslutas med ett avsnitt där jag presenterar mina slutsatser och några avslutande 

kommentarer.  
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2 Våldtäktsbestämmelsen i svensk rätt 

2.1 Om våldtäktsbrottets utveckling – en historisk exposé 

I detta kapitel kommer jag överblicka våldtäktsbrottet ur ett historiskt perspektiv med 

avstamp i förkristen tid fram till dags dato. En historisk tillbakablick är relevant eftersom 

en medvetenhet om hur och i vilken kontext våldtäktsbrottet vuxit fram ger en förståelse 

för brottet så som det är definierat i dag. Vad som motiverat en lagstiftnings utformning 

över tid har inte sällan gett efterklang i den samtida lagstiftningen.  

I kapitlets första del beskrivs våldtäktslagstiftningen fram till brottsbalksreformen. 

Därefter sammanfattas och beskrivs de tongivande reformer som ägt rum på 

våldtäktslagstiftningens område från och med brottsbalkens införande. Kapitlet avslutas 

med ett avsnitt om gällande rätt på området. 

2.1.1 Våldtäktsbrottet innan brottsbalksreformen 

Den våldtäktslagstiftning som tillämpas i dag har anor långt tillbaka men har genomgått 

ett stort antal reformer både vad avser teknisk utformning, motiv och skyddsområde etc. 

Kriminaliseringen och utvecklingen av våldtäktsbrottet har historiskt varit starkt kopplat 

till familjerättsliga spörsmål, där framförallt äktenskaps- och arvsrätt har spelat en central 

roll. Även kyrkans inflytande har kommit att påverka våldtäktsbrottets utformning och 

utveckling. I förkristen tid och långt framöver var våldtäktsbrottet ett egendomsbrott som 

begicks av män mot män. Ett släktskaps kvinnor saknade ställning som rättssubjekt; i 

stället betraktades de som objekt med reella värden vilka fråntogs förmyndaren vid ett 

övergrepp. Under 1200-talet instiftades fridslagarna genom Birger Jarl till vilka lagen om 

kvinnofrid hörde.19 Lagarna som hade karaktär av ordningslagar syftade till att skapa 

skydd för medborgarna i det offentliga livet. En släkts kvinnor skulle genom dessa lagar 

ges ett skydd från övergrepp av andra män när de lämnade hemmet. Övergrepp begångna 

                                                
19 Sutorius och Kaldal, Bevisprövning vid sexualbrott, 2003, s. 39.	  
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inom hemmets väggar omfattades däremot inte. Brott mot en kvinnofridslag begicks mot 

den man som en kvinna tillhörde och hade karaktär av brott mot familjens heder och 

allmän samhällsfrid.20  

Under tidig medeltid innebar kyrkans ökade inflytande i samhället en översyn av 

sedlighet, äktenskap och arvsordning. Den ekonomiska organisationen i samhället var 

knuten till äktenskapet vilket inverkade på sanktionerna vid brott mot detsamma. 

Kvinnlig sexualitet var föremål för sträng kontroll och alla utomäktenskapliga sexuella 

förbindelser var straffbelagda.21 Reformationen medförde ytterligare skärpt kontroll av 

äktenskap och sedlighet varpå dödsstraff infördes för flera av äktenskapsbrotten. 

Rättssystemet individualiserades och kvinnor blev för första gången rättssubjekt med 

möjlighet till partsställning i mål. För kvinnor innebar denna förändring inte någon 

förbättring av deras samhälleliga ställning. Deras förändrade status som rättssubjekt 

medförde att de kunde hållas personligt ansvariga i sexualbrottmål. Beviskraven för 

våldtäkt var högt ställda och om dessa inte var uppfyllda kunde kvinnan komma att 

straffas för sedlighetsbrott.22 

1734 års lag var starkt påverkad av föregående tidsepoks lagstiftning och praxis. Alla 

för- och utomäktenskapliga sexuella förbindelser var fortsatt kriminaliserade som 

sedlighetsbrott. Våldtäktsbrottet placerades i missgärningabalken och betraktades som ett 

våldsbrott snarare än ett sedlighetsbrott. Lagstiftningens centrala utgångspunkt var att 

värna äktenskapet som institution. Lagens skyddsintressen var förmyndarens ekonomiska 

förlust samt dennes förlust av heder. Även kvinnans förlorade ära betraktades som ett 

skyddsvärt intresse. Lagstiftningen innehöll enbart skydd för ärbara kvinnor men den var 

inte tillämplig på övergrepp som begicks inom äktenskapet.23 

Upplysningstidens influenser frammanade en individualiseringsprocess avseende 

definitionen av våldtäktsbrottet. Den ekonomiska skada som kvinnans förmyndare lidit 

genom brottet fick således stå tillbaka för den skada som kvinnan själv ansågs ha lidit. 

Skadan var främst av fysisk art men bestod även av kvinnans förlorade ära.  

                                                
20 SOU 1995:60 s. 96.	  
21 Sutorius och Kaldal, Bevisprövning vid sexualbrott, 2003, s. 40.	  
22 Sutorius, Bevisprövning vid sexualbrott, 2003, s. 40.	  
23 Sutorius, Bevisprövning vid sexualbrott, 2003, s. 42.	  
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Under 1800-talets senare hälft medförde förändrade arvsregler och upplysningsideal 

fortsatta reformer på sexualbrottsområdet. I och med 1864 års strafflag upphörde våldtäkt 

att vara ett egendomsbrott. Våldtäktsbrottet fick i stället karaktär av ett frihetsbrott och 

ansågs riktat mot den enskildes frihet.24 Våldtäktsbrottets skyddsområde omformulerades 

nu till kvinnans frihet i bemärkelsen skydd mot våld. Skyddsområdet omfattade också 

individuell och allmän sedlighet där det skyddsvärda var kvinnans ära i den mån hon 

ansågs inneha en sådan.25 I 1866 års lagkommentar omnämndes detta som den ”kvinnliga 

äran och blygsamheten”.26 Denna definition signalerade att det gjordes en uppdelning 

mellan kvinnor som ansågs skyddsvärda och kvinnor som inte ansågs skyddsvärda. 

Kvinnor betraktades antingen som ärbara eller fallna. I lagstiftningsarbetet diskuterades 

om det fanns anledning att införa en gradskillnad mellan våldtäkt av ärbara eller fallna 

kvinnor. Förslaget realiserades visserligen aldrig men diskussionen illustrerar dåtidens syn 

på våldtäktsbrottets skadeverkningar och skyddsområde. I rättsprocessen fokuserades 

kvinnans dygd och rykte och kvinnan hade att framhärda att hon var skyddsvärd.27 

Även synen på kvinnan och mannen som diametrala motsatser är framträdande på 

förarbetsnivå och i lagstiftning från denna tidsepok. Föreställningen om mannens 

sexualitet som okontrollerbar och kvinnans sexualitet som en manlig tillhörighet fortsatte 

att vara framträdande i lagstiftningen under lång tid framöver. Ett exempel på att så var 

fallet återfinns i 1935 års incestutredning. 28  I utredningen ansågs ökningen av 

incestbrotten kunna bero på att änkemän inte haft möjlighet att skaffa hushållerskor eller 

att hustrun inte längre kunnat fortsätta det äktenskapliga samlivet så att endast dottern 

stått till mannens förfogande. Ett annat exempel från utredningen är uppräkningen av 

vilka omständigheter som var förmildrande och som motiverade en särskild 

straffnedsättning. Dessa omständigheter utgjordes bl.a. av om kvinnan tidigare hade haft 

frivilligt samlag med mannen eller om hon levt ett i övrigt omoraliskt liv.29 Kvinnan var 

                                                
24 Att notera är att övriga sexualbrott fortfarande betraktades som sedlighetsbrott, se härom SOU 1953:14 s. 227 ff.	  
25 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 89 f. 
26 Carlén, lagkommentar till strafflagen år 1866 s. 278.	  
27 Sutorius, Bevisprövning vid sexualbrott, 2003, s. 44.	  
28 SOU 1935:68.	  
29 SOU 1935:68 s. 25 ff.	  
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tvungen att antingen vara tillräckligt skyddsvärd genom intakt ärbarhet eller att vara 

tillräckligt misshandlad för att åtnjuta rättsordningens skydd.30  

2.1.2 Våldtäktsbrottet efter brottsbalksreformen 

Nedan behandlas våldtäktsbrottet mot bakgrund av de lagstiftningsreformer som ägt rum 

på området. Konstruktionen av brottet i paragrafens första stycke kan delas in i en 

medeldimension och en sexuell dimension vad gäller brottsbegreppets gärningssida. 

Medeldimensionen avser de medel (våld- eller hotrekvisiten exempelvis) som konstituerar 

tvång i rättslig mening. Den sexuella dimensionen tar sikte på våldtäktsbrottets rekvisit för 

sexualhandlingen.31 

2.1.2.1 Våldtäktsbrottet år 1965 – 1984, 1965 års reform 

Efter straffrättskommitténs betänkande år 1953 och propositionen år 1962 ersattes 

strafflagen med brottsbalken. Brotten kategoriserades utifrån skyddsintressen vilket gav 

sexualbrotten den struktur som råder än i dag. Sedlighetsbrott riktade mot allmän 

sedlighet kategoriserades som brott mot allmän ordning medan sedlighetsbrott mot ett 

skyddsvärt subjekt, till vilket våldtäktsbrottet hörde, sorterades i ett separat kapitel. 

Våldtäktsparagrafen placerades som första paragraf i sjätte kapitlet Om sedlighetsbrott och 

fick följande lydelse. 

”Tvingar man kvinna till samlag genom våld å henne eller genom hot som innebär trängande 

fara, dömes för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst tio år. Lika med våld anses att försätta 

kvinnan i vanmakt eller annat sådant tillstånd. Är brottet med hänsyn till kvinnans förhållande 

till mannen eller eljest att anse som mindre grovt, dömes för våldförande till fängelse i högst 

fyra år.” 

I SOU 1953:14 angavs att den nya kategorin sedlighetsbrott syftade till att ”värna 

individens integritet i sexuellt hänseende.”32 I centrum för reformen stod en utfasning av 

den sexualmoral som sedan länge präglat våldtäktsbrottet men också en strävan efter att 

motarbeta synen på sexualiteten som något skamfullt och degenererande. Värt att notera 

                                                
30 Sutorius, Bevisprövning vid sexualbrott, 2003, s. 45.	  
31 Uppdelningen i en medeldimension och en sexuell dimension görs av Asp i Sex och samtycke, 2010. 
32 SOU 1953:14 s. 288.	  
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är att våldtäktsbrottets skyddsområde för första gången formulerades som sexuell 

självbestämmanderätt och sexuell integritet. Lagstiftningen syftade till att skydda mot 

kränkningar av dessa skyddsintressen. Hur kränkningen skulle förstås och vad som 

egentligen var innebörden av kränkningen diskuterades emellertid inte i förarbetena till 

brottsbalken.  

Utfasningen av sedlighet ur våldtäktsbrottet påverkade också sexualhandlingarnas 

utformning. Rekvisitet otukt byttes mot det mer neutrala samlag i våldtäktsparagrafen. 

Samlag var den enda sexualhandling som omfattades av våldtäktsbrottet vid brottsbalkens 

införande. I juridisk teknisk mening avgränsades samlag som att en man och en kvinnas 

könsdelar kommit i beröring med varandra. Ingen varaktighet och inget inträngande 

fordrades.33 I diskussionen som föranledde den sexuella dimensionens avgränsning ansåg 

lagrådet att det kunde finnas gärningar som borde omfattas av våldtäktsbestämmelsen, 

exempelvis när någon med grovt våld tilltvingat sig könsligt umgänge genom inträngande 

i munnen. 34  Departementschefen ansåg dock att det inte fanns anledning att låta 

våldtäktsbrottet omfatta andra handlingar än samlag. Det togs för självklart att det 

påtvingade samlaget utgjorde den värsta sexuella kränkningen.35 

I och med brottsbalksreformen kom våldtäkt inom äktenskapet att kriminaliseras. 

Det förändrade skyddsområdet innebar att våldtäkt i alla situationer principiellt 

omfattades. Departementschefen uttryckte att det med hänsyn till kvinnans sexuella frihet 

i princip vore oriktigt att från våldtäktsbrottet avgränsa inomäktenskapliga övergrepp.36 

Det angavs dock att våldtäkt inom äktenskapet regelmässigt skulle hänföras till det mindre 

allvarliga brottet våldförande. I medeldimensionen framträdde rekvisiten våld å person och 

hot som innebär trängande fara. Våld å person avsåg fysisk kraftutövning som riktas mot 

person och utgör antingen misshandel (3:5 BrB) eller betvingande av den brottsutsattes 

kroppsliga rörelsefrihet. Våldsrekvisitet var förvisso högt ställt men innebar ändå en 

utvidgning av 1864 års strafflag. I strafflagen föreskrevs absolut våld vilket krävde ett ”till 

det yttersta visat motstånd”. 37  Gällande hotrekvisitet avsågs hot om omedelbart 

                                                
33 NJA II 1962 s. 171.	  
34 NJA II 1962 s. 172.	  
35 NJA II 1962 s. 171 samt SOU 1953:14 s. 231.	  
36 SOU 1962:10 s. 158 B.	  
37 SOU 1953:14 s. 332.	  
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förestående våld av allvarlig beskaffenhet. Det skulle alltså vara fråga om fara för liv, hälsa 

eller annat mer betydelsefullt intresse.38 Avseende vanmakt i lagens mening avsågs en 

djupgående oförmåga att handla, exempelvis med anledning av medvetslöshet eller redlös 

berusning. 

2.1.2.2 Våldtäktsbrottet år 1984 – 1998, 1984 års reform  

I 1984 års ändring av våldtäktsparagrafen blev lagen för första gången könsneutral vilket 

innebar att även övergrepp begångna av kvinnor mot män samt homosexuella övergrepp 

omfattades av straffbudet. Våldtäktsbegreppet utvidgades till att utöver samlag omfatta 

sexuellt umgänge jämförligt med samlag, vilket i första hand kom att inbegripa anala och 

orala samlag. Vad gällde medeldimensionen ändrades paragrafen så att det blev tillräckligt 

med att hotet innebar eller framstod som trängande fara. Rekvisitet våld å person 

kvarstod från 1965 års lag. Den mer ringa varianten av våldtäkt, brottet våldförande, 

avskaffades. Kapitelnamnet Om sedlighetsbrott ändrades till Om sexualbrott. Paragrafen fick 

följande lydelse.  

”Den som tvingar annan till samlag eller därmed jämförligt sexuellt umgänge genom våld eller 

genom hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara, döms för våldtäkt till 

fängelse, lägst två och högst sex år. Lika med våld anses att försätta någon i vanmakt eller annat 

sådant tillstånd. Är brottet med hänsyn till våldets eller hotets art och omständigheterna i övrigt 

att anse som mindre allvarligt, döms till fängelse i högst fyra år. Är brottet grovt, döms för grov 

våldtäkt till fängelse, lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska 

särskilt beaktas om våldet var livsfarligt eller om den som begått gärningen tillfogat allvarlig 

skada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild råhet.” 

I propositionen till 1984 års ändring av våldtäktsparagrafen motiverades en revidering av 

sexualbrottskapitlet med att gällande lagstiftning präglades av en äldre tids 

moralföreställningar i sexuella frågor vilka tedde sig främmande för en stor del av 

befolkningen.39 Gällande bestämmelser angavs också vara utformade med utgångspunkt i 

en diskriminerande kvinnosyn som stod i direkt strid med dåtidens 

jämställdhetssträvanden.40 Ett ytterligare skäl för en översyn av regelverket var att låta 

                                                
38 SOU 1953:14 s. 233.	  
39 Prop. 1983/84:105 s. 15.	  
40 Prop. 1983/84:105 s. 15.	  
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modern sociologisk och kriminologisk forskning på området få genomslag i 

lagstiftningen.  

I 1984 års reform uttalade regeringen att det fanns åtskilligt fog för kritiken mot att 

den sexuella dimensionen varit för snävt avgränsad.41 En rad sexualhandlingar ansågs 

kunna vara åtminstone lika kränkande som samlaget. Vad gällde avgränsningen av sexuellt 

umgänge som skulle betraktas som jämförligt med samlag anfördes att anala och orala 

samlag, d.v.s. inträngande i motpartens analöppning eller mun, utgjorde exempel på 

sådana handlingar.42 De handlingar som betraktades som jämförliga med samlag skulle 

vara av samlagsliknande karaktär samt utgöra en allvarlig form av sexuell kränkning.43 Det 

konstaterades således att samlag skulle utgöra jämförelsenorm men inte varför. Den 

närmare innebörden av sexuell kränkning utvecklades varken i propositionen eller i det 

betänkande som låg till grund för propositionen. I betänkandet framhölls visserligen att 

sexuella övergrepp är särskilt kränkande för den personliga integriteten men varför eller 

hur kränkningen skulle förstås berördes däremot inte.44   

Till sexuellt umgänge räknades, utöver samlag, handlingar där kropp och könsorgan 

kommer i beröring med en viss varaktighet. Gärningen skulle typiskt sett vara ägnad att 

väcka eller tillfredsställa enderas eller bådas sexuella drift.45  Det betonades dock att 

våldtäktsbrottet fortsatt skulle vara reserverat för de värsta sexuella kränkningarna varför 

det inte var önskvärt att vidga tillämpningsområdet till att omfatta allt för många sorters 

sexuellt umgänge. Däremot framhölls att det inte var lämpligt att i detalj ange vilka 

handlingar som kunde omfattas. Det lämnades till rättstillämparen att i det enskilda fallet 

avgöra om det sexuella umgänget var jämförligt med samlag.46  

Ändringen av tvångsrekvisitet så att även hot som framstod som trängande fara 

omfattades innebar att tillämpningsområdet vidgades till att även rymma situationer där 

verklig fara inte förelåg. Även outtalade hotelser skulle omfattas. I propositionen 

                                                
41 Prop. 1983/84:105 s. 17.	  
42 Prop. 1983/84:105 s. 17.	  
43 Prop. 1983/84:105 s. 17.	  
44 SOU 1982:61 s. 62.	  
45 Prop. 1983/84:105 s. 50.	  
46 Prop. 1983/84:105 s. 18.	  
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omnämns bl. a fall där förövaren tvingat till sig sexuellt umgänge genom att utnyttja en 

situation som för den brottsutsatte framstått som omedelbart hotande.47 

Beslutet att slopa våldförande motiverades av att allt för mycket fokus lagts vid 

kvinnans beteende innan övergreppet vid den rättsliga bedömningen. Det anfördes att 

den kränkning som ett övergrepp innebär är oberoende av parternas relation till varandra 

och till vilka omständigheter som föregått handlingen, varför det inte fanns skäl att 

behålla det mindre allvarliga brottet.48  

1984 års lagändring föregicks av ett par utredningar där särskilt den ena kan 

framhållas. Betänkandet SOU 1976:9 låg inte till grund för lagstiftningsreformen men är 

intressant såtillvida att det gav uttryck för en ny syn på sexualbrotten. Det gav upphov till 

omfattande kritik, inte minst för dess förslag att rubricera om våldtäktsbrottet och sänka 

straffskalan för normalgraden av brottet.49 Den kriminalpolitiska problemformuleringen 

var inriktad mot att tidigare lagstiftning i allt för stor utsträckning hade varit 

sexualmoraliserande och att den förtryckta sexualiteten var det stora problemet. I 

betänkandet framhölls sexualitet som något bra i sig och att försök att styra människors 

frivilliga handlande på det sexuella området genom lagstiftning måste motverkas.50 

Kommittén gav också uttryck för att det inte finns någon särskild sexuell integritet 

som är väsensskild från annan.51 Det anfördes visserligen att sexualbrott innebär en svår 

personlig kränkning men denna kopplades inte till det sexuella elementet i övergreppet.52 

Det klandervärda i övergreppet ansågs i stället vara förenat med det våld eller tvång som 

utövats vid övergreppet. 

2.1.2.3 Våldtäktsbrottet år 1998 – 2005, 1998 års reform  

Sexualbrotten som kriminalpolitiskt problem fick en framträdande plats i 

samhällsdebatten under 1990- och 2000-talen. Detta präglade de reformer av 

våldtäktsbrottet som ägde rum under senare delen av 1990-talet fram till nu gällande 

lagstiftning. Under år 1995 lämnade Kvinnovåldskommissionen sitt betänkande SOU 

                                                
47 Prop. 1983/84:105 s. 19.	  
48 Prop. 1983/84:105 s. 21.	  
49 Se exempelvis Boëthius (1981).	  
50 SOU 1976:9 s. 54 f.	  
51 SOU 1976:9 s. 55.	  
52 SOU 1976:9 s. 58.	  
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1995:60 och senare kom proposition 1997/98:55. Den s.k. Kvinnofridsutredningen var 

ett startskott på en helt ny problemformulering av sexualbrotten på förarbetsnivå. 

Sexualbrotten beskrevs för första gången som ett utflöde av en maktobalans mellan 

könen. Begreppet sexualiserat våld användes i betänkandet i bemärkelsen ett antal 

handlingar och företeelser som har det gemensamt att de är könsrelaterade eller 

könsspecifika.53 Utredningens utgångspunkter var att det finns en strukturell ojämlikhet 

mellan könen där det sexualiserade våldet används som ett medel för att upprätthålla en 

maktobalans. Sexuell integritet framhölls inte som specifikt skyddsvärt i betänkandet men 

däremot ansågs kränkningen vara ett framträdande intresse i utredningen. 

Våldtäktsparagrafen gavs genom reformen följande lydelse. 

”Den som genom våld eller genom hot som innebär eller för den hotade framstår som 

trängande fara tvingar någon annan till samlag eller till annat sexuellt umgänge, om gärningen 

med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med påtvingat 

samlag, döms för våldtäkt till fängelse, lägst två och högst sex år. Med våld jämställs att försätta 

någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd. Är brottet med hänsyn till våldets eller hotets art 

och omständigheterna i övrigt att anse som mindre allvarligt, döms till fängelse i högst fyra år. 

Är brottet grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse, lägst fyra och högst tio år. Vid 

bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om våldet var livsfarligt eller om den 

som har begått gärningen tillfogat allvarlig skada eller allvarlig sjukdom eller, med hänsyn till 

tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller annars, visat särskild hänsynslöshet eller råhet.” 

Den tongivande ändringen var utvidgningen av den sexuella dimensionen. Sexuellt 

umgänge omfattades av våldtäktsbestämmelsen om det med hänsyn till kränkningens art 

eller i övrigt var jämförbart med samlag. Vissa gärningar som tidigare skulle ha bedömts 

som sexuellt tvång föll nu i stället in under våldtäktsbestämmelsen. Enligt propositionen 

var det motiverat att utvidga våldtäktsbrottet till att omfatta de allra allvarligaste sexuella 

kränkningarna även om dessa inte varit direkt samlagsliknande, vilket varit den centrala 

skiljelinjen i tidigare lagstiftning.54 Här blev kränkningens betydelse avgörande för vad 

som ansågs jämförligt med samlag i stället för det sexuella umgängets tekniska karaktär. 

Samlaget som jämförelsenorm frångicks inte, även om detta var ett förslag från 

kommissionen i betänkandet SOU 1995:60. Kommissionen motiverade förslaget att 
                                                
53 SOU 1995:60 s. 21.	  
54 Prop. 1997/98:55 s. 91.	  
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överge samlaget som jämförelsenorm med att det finns sexuella handlingar som är mer 

kränkande, smärtsamma och skadeframkallande men som inte i då gällande lagstiftning 

omfattades av sexuellt umgänge eftersom de inte hade direkt samlagsliknande karaktär.55 

Kommissionens förslag godtogs inte med hänsyn till risken för att våldtäktsbrottet skulle 

uttunnas. Utvidgningen formulerades i stället på så sätt att handlingar som med hänsyn till 

kränkningens art var jämförliga med påtvingat samlag skulle omfattas. Regeringen 

utvecklade inte innebörden av kränkningen närmare i propositionen.   

Ingen förändring i medeldimensionen skedde genom 1998 års lagändring. Det var 

fortsatt råntvång, alltså våld å person samt hot som innebär eller framstår som trängande 

fara som fordrades.     

2.1.2.4  Våldtäktsbrottet år 2005 – 2013, 2005 års reform 

Sexualbrottskommitténs uppdrag, vilket resulterade i betänkandet SOU 2001:14, var att 

göra en översyn av sexualbrotten såväl avseende det materiella innehållet som avseende 

systematik, lagteknik och språk.56 Ett så heltäckande skydd som möjligt för den sexuella 

integriteten eftersträvades och det var således inte aktuellt med avkriminaliseringar.57 

Kränkningen stod i centrum för Sexualbrottskommittén. Sexuella övergrepp är en 

kränkning av offret, främst av dennes sexuella och personliga integritet, anfördes det. 

Lagstiftningen hade därför att ta fasta på den sexuella kränkningen och dess art snarare än 

på sexualhandlingen som sådan.58 Sexualbrottskommittén hade emellertid inte samma 

framträdande fokus på könsojämlikhet som Kvinnofridsutredningen hade. Ett 

könsmaktsperspektiv var alltjämt existerande i utredningen även om detta inte sågs som 

en uteslutande förklaring.  Den reform som betänkandet och propositionen mynnade ut i 

var av genomgripande karaktär. Det genomfördes ändringar i medeldimensionen 

avseende våld- och hotrekvisitet. Tillämpningsområdet vidgades även till att omfatta de 

s.k. utnyttjandefallen vilka tidigare hade kriminaliserats under sexuellt tvång i 6:2 BrB. I 

den sexuella dimensionen ändrades sexuellt umgänge till sexuell handling. 

Våldtäktsparagrafen fick genom 2005 års reform följande lydelse. 

                                                
55 SOU 1995:60 s. 275 samt prop. 1997/98:55 s. 91.	  
56 SOU 2001:14, se kommittédirektiv 1998:48 i bilaga 1.	  
57 SOU 2001:14 s. 603.	  
58 SOU 2001:14 s. 110-111.	  
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”Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning 

tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med 

hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för 

våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. Detsamma gäller den som med en person 

genomför ett samlag eller en sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag 

genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller 

annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till 

omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. Är ett brott som avses i första eller andra 

stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre grovt, döms för 

våldtäkt till fängelse i högst fyra år. Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som 

grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om 

brottet är grovt skall särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om 

fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om 

gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller 

råhet.” 

Syftet med förslagen i propositionen angavs vara att förstärka skyddet för den sexuella 

integriteten och självbestämmanderätten genom att öka skyddet mot sexuella 

kränkningar.59 Utgångspunkten var, enligt regeringen, att varje människa i varje situation 

har rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet och att hans eller hennes önskan 

att inte ha samlag eller annat sexuellt umgänge ovillkorligen ska respekteras.60 2005 års 

reform innebar ytterligare fokus på kränkningen som sådan vid sexuella övergrepp. Trots 

kränkningens framträdande ställning i 2005 års reform gavs inte mycket vägledning för 

hur kränkningen skulle förstås. 

I medeldimensionen förändrades tvångsrekvisitet på så vis att det s.k. råntvånget 

övergavs till förmån för sådant otillbörligt tvång som avses i olaga tvång i 4:4 1 st. 1 men. 

BrB. Utöver misshandel, blev det således tillräckligt med mindre allvarliga former av 

våldsanvändning. Vad som brukar betecknas som våld å person byttes ut mot våld mot 

person vilket förutom misshandel även omfattar att exempelvis hålla fast någon, knuffa 

eller rycka i en persons arm. I lydelsen ”hot om brottslig gärning” blev också lindrigare 

former av hot tillräckliga.61 

                                                
59 Prop. 2004/05:45 s. 1.	  
60 Prop. 2004/05:45 s. 21.	  
61 Prop. 2004/05:45 s. 44 f.	  
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Ett tillägg gjordes även i paragrafen där otillbörligt utnyttjande av annans hjälplösa 

tillstånd kriminaliserades. Tillägget utgjorde en skillnad från tidigare där det 

kriminaliserade området endast hade omfattat fall där den brottsutsatte mot sin vilja 

försatts i det hjälplösa tillståndet.62 

I den sexuella dimensionen ändrades sexuellt umgänge till sexuell handling med 

motiveringen att umgänge implicerar en ömsesidig akt vilket det inte kan vara fråga om i 

övergreppssituationer. Det nya rekvisitet skulle i stort motsvara betydelsen av sexuellt 

umgänge. Varaktig beröring mellan kropp och könsorgan var fortsatt avgörande för 

bedömningen av om en handling var av sexuell art.63 Tillämpningsområdet vidgades dock 

så att även handlingar där varaktig beröring inte förekommit kunde omfattas om de hade 

haft en påtaglig sexuell prägel och varit ägnade att kränka offrets sexuella integritet. 

Sexuell prägel skulle enligt propositionen förstås så att det är fråga om en gärning som 

typiskt sett är ägnad att reta eller tillfredsställa bådas eller enderas sexuella drift.64 Det 

betonades dock att det fortsatt skulle sakna betydelse om syftet realiserats genom 

gärningen. I propositionen angavs att det i avgörandet av om en handling kränkt offrets 

sexuella integritet skulle ske en objektiv bedömning av de faktiska omständigheterna som 

var för handen och ifall gärningen typiskt sett inneburit en sådan kränkning. 65  I 

propositionen uppräknades vidare ett antal handlingar som skulle kunna omfattas som 

sexuella handlingar men denna uppräkning var på inget vis uttömmande. En strävan efter 

att mindre fokus skulle riktas mot gärningens varaktighet framhölls också; den centrala 

måttstocken skulle i stället vara kränkningen. En närmare avgränsning av 

sexualhandlingarna lämnades till rättstillämpningen.       

2.1.2.5 Våldtäktsbrottet år 2013 – samtid, 2013 års reform 

Några år efter att 2005 års lag trätt i kraft tillsattes en utredning för att utvärdera 

lagstiftningens effekter och genomslag. Avseende våldtäktsbrottet hade utredningen 

främst att se över begreppet hjälplöst tillstånd och om det fanns anledning att ersätta 

tvångsrekvisitet med ett krav på bristande samtycke. Utredningen ledde till betänkandet 

                                                
62 Prop. 2004/05:45 s. 47 f.	  
63 Prop. 2004/05:45 s. 33.	  
64 Prop. 2004/05:45 s. 33.	  
65 Prop. 2004/05:45 s. 33.	  
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SOU 2010:71 som till viss del låg till grund för de ändringar i sexualbrottskapitlet som 

kom att genomföras under år 2013. I utredningen beskrevs sexualbrottens särart som att 

de innehåller ett sexuellt moment. 66  Detta exemplifieras bl. a. av hur utredningen 

diskuterar sexualbrottens bortre gräns. I detta avseende anfördes att konkurrensproblem 

kan uppstå om sexualbrottslagstiftningen ska omfatta handlingar som kränker offrets 

sexuella integritet men som inte har en sexuell prägel.67 Det sexuella framhålls som 

avgränsande princip. Sexuella kränkningar måste särbehandlas eftersom det är något som 

särskiljer sexualbrotten från andra brott.  

I prop. 2012/13:111 angavs att skyddet för den sexuella integriteten och 

självbestämmanderätten måste förstärkas och att lagstiftningen måste skärpas. 

Utgångspunkten för regeringen i propositionen var fortsatt varje individs sexuella 

integritet och självbestämmanderätt.68 Våldtäktsparagrafen fick nu följande lydelse. 

”Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning 

tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en sexuell handling som med hänsyn till 

kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst 

sex år. Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling 

som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på 

grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drog- påverkan, sjukdom, 

kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i 

en särskilt utsatt situation. Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till 

omständigheterna vid brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst 

fyra år. Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov 

våldtäkt till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det 

särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig 

på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till 

tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.” 

De genomförda förändringarna medförde att våldtäktsbrottet vidgades något avseende 

sexualhandlingarna. Även ett förtydligande skedde avseende sexualhandlingarna där 

lydelsen kränkningens allvar ersatte kränkningens art. Ändringen genomfördes i syfte att 

ytterligare tydliggöra kränkningens betydelse vid bedömningen av om en sexuell handling 
                                                
66 SOU 2010:71.	  
67 SOU 2010:71 s. 189.	  
68 Prop. 2012/13:111 s. 19.	  
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varit jämförlig med samlag.69 I propositionen (samt betänkandet) anfördes att den tidigare 

lagreformen inte hade fått tillräckligt genomslag på ett önskat sätt utan att det fortsatt 

rådde fokusering på sexualhandlingens teknikalitet och inte på kränkningen som 

handlingen inneburit. 70  I betänkandet menade kommittén att det i praxis möjligen 

uppställts ett indirekt krav på penetration för att handlingen skulle bedömas som 

kvalificerad i gällande rätt. Kränkningen skulle i sådant fall göras beroende av 

sexualhandlingens tekniska karaktär.71 Det hänvisades till NJA 2008 s. 482 I-II där just 

penetrationen blev den avgränsande omständigheten för varför sexualhandlingen 

bedömdes som jämförlig med samlag (I) och inte jämförlig med samlag (II).72 Kommittén 

värjde sig dock från att frångå samlaget som jämförelsenorm. Genom att endast framhålla 

en allvarlig kränkning som avgörande för huruvida en sexuell handling skulle bedömas 

som tillräckligt kvalificerad kunde svårigheter att avgränsa det kriminaliserade området 

uppstå menade kommittén.73 

Våldtäktsbegreppet vidgades genom att hjälplöst tillstånd ersattes av särskilt utsatt 

situation. Tillägg gjordes även i uppräkningen av tillstånd som räknas som särskilt utsatta. 

Allvarlig rädsla, vilket främst åsyftade s.k. frozen fright pattern, det vill säga fall där offret 

bemöter övergreppet med passivitet på grund av lamslående rädsla, lades till. Detta 

innebar att fall som tidigare bedömts som sexuellt utnyttjande nu kunde falla under 

våldtäktsbestämmelsen. I propositionen motiverades ändringen till särskilt utsatt situation 

med att kravet på vad som räknas som hjälplöst tillstånd satts högt i praktiken. En mindre 

snäv tolkning av vilka situationer som kunde omfattas ansågs vara påkallat för att stärka 

rättsskyddet mot sexuella övergrepp.74  

Frågan om det fanns anledning att slopa tvångsrekvisitet till förmån för bristande 

samtycke behandlades också i lagstiftningsreformen som nämnts ovan. Möjligheten till en 

samtyckesbaserad lagstiftning är emellertid inte utagerad eftersom en ny 

sexualbrottsutredning nyligen har tillsatts för att återigen undersöka frågan.75 

                                                
69 Prop. 2012/13:111 s. 34.	  
70 Prop. 2012/13:111 s. 35.	  
71 SOU 2010:71 s. 267.	  
72 SOU 2010:71 s. 264 ff.	  
73 SOU 2010:71 s. 267.	  
74 Prop. 2012/13:111 s. 26 ff.	  
75 Kommittédirektiv 2014:123.	  
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2.2 Våldtäktsbrottet enligt gällande rätt 

Centrala reformer av våldtäktsbrottet med viss betoning på skyddsområde, sexualhandling 

och teknisk utformning har nu behandlats. Nedan följer en sammanfattande genomgång 

av våldtäktsparagrafen i dag utifrån de rekvisit som aktualiseras med avgränsning till vad 

som är relevant för uppsatsen. Paragrafen har följande lydelse. 

”Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning 

tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en sexuell handling som med hänsyn till 

kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst 

sex år. Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling 

som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på 

grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drog- påverkan, sjukdom, 

kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i 

en särskilt utsatt situation. Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till 

omständigheterna vid brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst 

fyra år. Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov 

våldtäkt till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det 

särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig 

på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till 

tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.” 

2.2.1 6:1 1 st. BrB 

Nedan behandlas huvudfallet av våldtäkt i våldtäktsbestämmelsens första stycke utifrån de 

rekvisit som aktualiseras. 

2.2.1.1 Misshandel eller annat våld eller hot 

Med misshandel avses att tillfoga annan skada, smärta eller sjukdom eller försättande i 

vanmakt eller annat jämförligt tillstånd. 76  Försättande i vanmakt kan förstås som 

framkallande av medvetslöshet- eller sömntillstånd, hypnotiska tillstånd eller total 

berusning av alkohol eller narkotika. Annat sådant tillstånd avser exempelvis partiell eller 

total förlamning, bedövning av annans kropp samt ”bländning” med tårgas eller dylikt.77 

                                                
76 Se här 3:5 BrB.	  
77 NJA 2013 s. 397 samt Jareborg och Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, 2010, s. 25.	  
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Annars med våld tar sikte på mindre allvarliga former av våldsutövande som att hålla fast 

eller tränga undan brottsoffret. Att betvinga eller hindra annans kroppsrörelser omfattas 

också, det kan vara fråga om att sära på någons ben, att stanna upp en persons pågående 

rörelse eller att lägga sig på en person och med sin kroppstyngd hindra denne från att röra 

sig.78  

Det hot som ska användas motsvarar hotet i brottet olaga tvång 4:4 1 st. 1 men. BrB. 

Det är således fråga om hot om brottslig gärning. Hotet kan avse person, det kan vara 

riktat mot offret själv eller en annan person, exempelvis offrets barn, eller egendom. 

Hotet kan vara såväl uttalat som underförstått.79 

2.2.1.2 Kravet på tvång 

Det våld eller hot som gärningspersonen använder sig av är vad som ska ha tvingat offret 

till samlag eller jämförlig sexuell handling. Våldet eller hotet är alltså det medel som 

används för att den sexuella handlingen ska äga rum. Graden av tvång är samma tvång 

som är kriminaliserat i 4:4 1 st. 1 men. BrB, alltså olaga tvång. Det kriminaliserade tvånget 

i våldtäktsbestämmelsen ska vara riktat mot offrets självbestämmanderätt och inte mot 

dennes preferenser; tvånget utgör således en inskränkning av offrets fria val. Det är 

däremot inte tillräckligt eller likställt med tvång att handlingen står i strid mot den 

brottsutsattes vilja, tvånget ska i stället vara orsaken till att handlingen kommer till stånd, 

detta utan att offret har getts någon valmöjlighet.80 Tvånget kan vara av absolut art, där 

den brottsutsatte blir tvingad att utstå en gärning utan att själv kunna agera. Tvånget kan 

också vara av relativ art, där den brottsutsatte ställs inför en valmöjlighet men där våldet 

eller hotet blir ett avgörande skäl för den tvungne att följa förövarens vilja.81 

Tvångskonstruktionen i våldtäktsbrottet (med krav på kausalsamband mellan våldet 

eller hotet och sexualhandlingen) har gett upphov till en diskussion om i fall Sverige 

uppfyller sina internationella förpliktelser vad gäller skyddet för de mänskliga fri- och 

rättigheterna. Efter Europadomstolens dom i M.C mot Bulgarien väcktes frågan om Sverige 

måste ändra lagstiftningen till en samtyckesbaserad variant för att inte bryta mot EKMR. I 

                                                
78 Se Holmqvist m.fl., Brottsbalken, (28 sept. 2015, Zeteo), kommentaren till 6 kap. 1 §. 	  
79 Prop. 2004/05:45 s 135.	  
80 Se Holmqvist m.fl., Brottsbalken, (28 sept. 2015, Zeteo), kommentaren till 6 kap. 1 §.	  
81 Se Holmqvist m.fl., Brottsbalken, (21 dec. 2015, Zeteo) kommentaren till 6 kap. 1 §.	  
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det fall som var föremål för Europadomstolens prövning dömdes Bulgarien, vars 

våldtäktslagstiftning hade en liknande tvångskonstruktion som den svenska, för brott mot 

EKMR. Domstolen uttalade i fallet att medlemsstaterna har en ”positive obligation” att 

skydda mot sexuella övergrepp och att konventionen kräver ”the penalisation and 

effective prosecution of any non-conseual sexual act.”82 Samtidigt kan ur domen utläsas 

att medlemsstaterna ges stor frihet i utformningen av lagstiftningen så länge ett effektivt 

lagskydd mot varje sexuellt övergrepp utan samtycke uppnås. Domen har bl.a. tolkats så 

att den inte innebär någon skyldighet att utforma sexualbrottslagstiftningen på ett 

specifikt sätt och att svensk gällande rätt kriminaliserar varje form av sexuell handling som 

skett utan samtycke varför Sverige uppfyller konventionskraven.83 Motsatt uppfattning 

har uttryckts av bl. a. Leijonhufvud som menar att en lagstiftning som uppställer krav på 

rekvisit/rättsfakta som våld, hot eller hjälplöshet helt enkelt inte täcker in alla fall där 

samtycke till en sexualhandling saknas.84 

2.2.1.3 Samlag eller sexuell handling 

Våldtäktsbrottet tar sikte på kvalificerade sexuella handlingar med vilka avses att det ska 

vara fråga om samlag eller en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är 

jämförlig med samlag. Sexualhandlingarna i våldtäktsbestämmelsen kan avgränsas och 

systematiseras på följande vis.  

Samlag i lagens mening är begränsat till vaginala samlag. För att en handling ska 

klassificeras som ett samlag fordras att en man och kvinnas könsdelar kommit i beröring 

med varandra, ingen varaktig beröring krävs.85 Förekomst av penetration, sädesutgjutning 

eller potens är således inget krav för att samlag ska föreligga.  

Därutöver kan annan sexuell handling omfattas. Enligt förarbetena är 

utgångspunkten avseende begreppet sexuell handling att det ska vara fråga om en varaktig 

beröring mellan kropp och könsorgan.86 En varaktig fysisk beröring mellan könsorgan 

och kropp bör i sig kunna innebära att en sexuell handling är för handen. Vissa handlingar 

                                                
82 Europadomstolens avgörande 4/12 2003 M.C mot Bulgarien.	  
83 Prop. 2004/05:45 s. 36 ff. samt prop. 2012/13:111 s. 19 ff.	  
84 Leijonhufvud, Svensk sexualbrottslag – en framåtsyftande tillbakablick, 2015, s. 68. samt Leijonhufvud, 
Samtyckesutredningen – lagskydd för den sexuella integriteten, 2008, s. 126.	  
85 NJA II 1962 s. 171 och NJA 1981 s. 253. 
86 Prop. 2004/05:45 s. 33. 
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är till sin art sådana att de alltid ska bedömas som sexuella handlingar.87 För dessa 

handlingar är förmodligen kravet på varaktighet automatiskt uppfyllt.88 Varaktighetens 

betydelse för avgränsningen av sexuell handling är inte helt tydlig. I lagens förarbeten har 

angetts att det avgörande för bedömningen är ifall handlingen typiskt sett har haft en 

påtaglig sexuell prägel och varit ägnad att kränka offrets sexuella integritet.89 

Med påtaglig sexuell prägel avses att handlingen typiskt sett är ägnad att reta eller 

tillfredsställa offrets och/eller gärningspersonens sexuella drift.90 I 2013 års fall hade en 

man åtalats för våldtäkt sedan han med våld och hot fört upp sina fingrar i sin sambos 

underliv för att kontrollera om hon hade varit otrogen.91 Frågan i HD var om gärningen 

var att bedöma som en sexuell handling trots att ett sexuellt syfte saknades och i sådant 

fall om den kunde anses jämförlig med samlag. HD ansåg att vissa handlingar, exempelvis 

införande av fingrar eller föremål i en kvinnas underliv, alltid ska anses ha en påtaglig 

sexuell prägel oavsett gärningspersonens faktiska syfte med handlingen.92 

För att kunna klassificeras som sexuell handling ska gärningen dessutom typiskt sett 

vara ägnad att kränka offrets sexuella integritet. I 2013 års fall uttalade HD även att de 

handlingar som alltid skulle anses ha en sexuell prägel också alltid skulle vara ägnade att 

kränka offrets sexuella integritet om de utförts utan giltigt samtycke.93 Avgörandet får 

tolkas som att vissa handlingar per automatik kränker den sexuella integriteten. 

Utgångspunkten blir att vissa handlingar presumeras generera en kränkning av den 

sexuella integriteten. 

Som ovan nämnts ska den sexuella handlingen, för att kunna aktualisera ansvar för 

våldtäkt, vara jämförlig med ett samlag. Handlingen ska med hänsyn till kränkningens allvar 

eller omständigheter i övrigt vara jämförlig med samlag. Vissa handlingar är till sin art 

kvalificerade sexuella handlingar. Dessa betraktas som uppenbart jämförliga med samlag 

varför ingen närmare bedömning måste göras i dessa fall. Här omfattas direkt 

samlagsliknande handlingar som orala och anala samlag.94 Efter 2013 års avgörande är det 

                                                
87 Detta stadgades bl. a. i NJA 2013 s. 548, fallet behandlas närmare nedan. 
88 NJA 2013 s. 548. 
89 Prop. 2004/05:45 s. 31. 
90 Prop. 2004/05:45 s. 33. 
91 NJA 2013 s. 548. 
92 NJA 2013 s. 548. 
93 NJA 2013 s. 548.	  
94 Prop. 1983/84:105 s. 76 samt NJA 2013 s. 548.	  
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möjligt att handlingar som innefattar exempelvis införande av fingrar eller föremål i en 

kvinnas underliv ska hänföras till kategorin kvalificerade sexuella handlingar som är 

uppenbart jämförliga med samlag.95 

För de handlingar som är uppenbart jämförliga med samlag behövs i regel ingen 

jämförlighetsbedömning.96 Utgångspunkten är att kränkningen är lika allvarlig som vid ett 

påtvingat samlag.  

Vad gäller jämförlighetsbedömningen för övriga sexualhandlingar är det kränkningen 

och inte sexualhandlingens tekniska karaktär som är föremål för en bedömning. En 

jämförelse ska företas mellan kränkningen som ett påtvingat samlag innebär och 

kränkningen som den aktuella påtvingade sexualhandlingen innebär.97 Komponenter att 

beakta vid bedömningen är exempelvis om handlingen medfört smärta, varit varaktig eller 

haft förnedrande inslag.98 Våldtäktsbrottet ska vara reserverat för de allra värsta sexuella 

kränkningarna.99 

I praxis har uttalats att bedömningen bör göras med utgångspunkt i att övergrepp 

genom påtvingat samlag eller annat inträngande i kroppen typiskt sett utgör de mest 

kränkande sexuella övergreppen.100 Vilka handlingar som kan omfattas har diskuterats i 

förarbeten och praxis. På förarbetsnivå har flera uttalanden i detta avseende gjorts även 

om det lämnats till rättstillämpningen att göra den närmare avgränsningen. Här har bland 

annat framhållits att handlingar som att föra in fingrar eller föremål i en persons 

analöppning omfattas.101 Handlingar som att onanera på en annan person ska i de flesta 

fall inte utgöra en sexuell handling som innefattar en kränkning jämförlig med påtvingat 

samlag.102 I NJA 2008 s. 482 I-II kom domstolen till olika slutsatser i de två fallen. I det 

första fallet hade den tilltalade stuckit in sina fingrar i den sovande målsägandens underliv. 

Efter att målsäganden vaknat av handlingen och motsatt sig händelseförloppet avbröt 

                                                
95 NJA 2013 s. 548.	  
96 Prop. 1983/84:105 s. 76 samt NJA 2008 s. 482 I-II, NJA 2013 s. 548. Vad som avses med 
jämförlighetsbedömningen utvecklas nedan i nästa stycke.	  
97 NJA 2008 s. 482 I-II.	  
98 Se Holmqvist m.fl., Brottsbalken, (22 okt. 2015, Zeteo), kommentaren till 6 kap. 1 §.	  
99 Prop. 2012/13:111 s. 29.	  
100 NJA 2008 s. 482 I.	  
101 Prop. 2004/05:45 s. 136.	  
102 Prop. 2004/05:45 s. 46, 59, 135 ff. och 141, prop. 2012/13:111 s. 111 f. samt NJA 2008 s. 482 I-II.	  
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förövaren övergreppet. I det andra fallet hade den tilltalade onanerat åt103 den sovande 

målsäganden utanpå kroppen. HD gick utförligt igenom hur jämförlighetsbedömningen 

ska företas efter hänvisning till förarbetena. Domstolen framhöll att utgångspunkten bör 

vara att den allvarligaste kränkningen utgörs av samlag eller annat inträngande i kroppen. 

Mot bakgrund av det sagda uppskattades kränkningen i det första fallet utifrån att det 

förekommit ett inslag av penetration i övergreppet. Kränkningen bedömdes därför vara 

av så allvarligt slag att brottet rubricerades som våldtäkt. I det andra fallet gjordes 

hänvisning till förarbetena där det uttalades att gärningar där någon onanerar åt en annan 

person i det flesta fall inte ska bedömas som jämförliga med samlag.104 Kränkningen 

bedömdes i likhet med uttalandet eftersom inga andra omständigheter i fallet talade i en 

annan riktning.  

NJA 2008 s. 1096 I-II behandlar två fall där den sexuella handlingen inte bedömdes 

vara jämförlig med samlag med hänsyn till kränkningens allvar. I det första fallet hade den 

åtalade tryckt sin penis mellan skinkorna på målsäganden som vid gärningstillfället var åtta 

år gammal. I det andra fallet hade den tilltalade fört sitt finger mellan målsägandens ben 

på hennes könsorgan samt slickat henne på könsorganet. HD uttalade att viss försiktighet 

är påkallad när det är fråga om att bedöma kortvariga sexuella handlingar utanpå kroppen 

som våldtäkt.105 Precis som i NJA 2008 s. 482 I-II gjordes detta med hänvisning till 

förarbetena. HD framhöll ännu en gång att de mest kränkande sexualhandlingarna utgörs 

av samlag eller annat inträngande i kroppen. HD gick också längre och påtalade att viss 

försiktighet därför är påkallad när det är fråga om att bedöma kortvariga övergrepp 

utanpå kroppen. Kränkningen i det första fallet bedömdes som mindre allvarlig eftersom 

övergreppet varit kortvarigt och ingen direkt beröring av målsägandens könsorgan eller 

analöppning skett. I det andra fallet bedömdes kränkningen som mindre allvarlig med 

hänvisning till att handlingen varit kortvarig och inte i någon del inneburit penetration. 

Inga andra omständigheter föranledde en annan bedömning av kränkningen i något av 

fallen.106 

                                                
103 Åt används i överensstämmelse med HD:s språkbruk. Skrivningen kan och har kritiserats av Asp i Grader av 
kränkning – våldtäkt eller sexuellt tvång?, JT 2008/09 s. 77. Att utföra en handling ”åt” någon implicerar att man gör 
denne en tjänst.	  
104 NJA 2008 s. 482 I-II samt prop. 2004/05:45 s. 59 och 141.	  
105 NJA 2008 s. 482 I-II.	  
106 NJA 2008 s. 1096 I-II.	  
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Varaktighetens betydelse för jämförlighetsbedömningen har betonats i två 

hovrättsavgöranden från tidigt 2010-tal. I det första fallet hade den tilltalade smekt 

målsäganden utanpå och innanför hennes underkläder samt slickat henne på könsorganet 

under en sammantaget lång tid. I det andra fallet hade den tilltalade under en halvtimmes 

tid på olika sätt berört målsäganden kropp med sitt könsorgan.107 I båda fallen dömdes 

för våldtäkt mot barn med hänvisning till att sexualhandlingen varit jämförlig med ett 

påtvingat samlag. 

Åtskilliga gånger har konstaterats att samlaget ska vara måttstocken för graderingen 

av en annan sexuell handlings kränkning.108 Varför samlaget ska utgöra jämförelsenorm 

har inte motiverats med mer än att det regelmässigt måste anses vara den mest kränkande 

sexualhandlingen att bli utsatt för. Det är såväl en omdiskuterad som en ifrågasatt 

utgångspunkt. Asp har uttalat att samlagets särställning vad gäller bedömningen av 

kränkning knappast kan motiveras på annat sätt än genom hänvisning till tradition.109 

Berglund har reflekterat över några tänkbara skäl till samlagets ställning som 

jämförelsenorm. Hon framhåller att det kan handla om föreställningar om vad som 

överhuvudtaget kan vara sexualitet eller vilka gärningar som utifrån sådana föreställningar 

kan vara mest riskfyllda för offret.110 Det kan också vara så att straffrättens systematik 

leder till att den faktiska gärningen hamnar i centrum och där kan samlaget möjligen 

framstå som det mest sexuellt avancerade.111 Resonemangen fördjupas i kapitel 4 avsnitt 

4.3. Att överge samlaget som jämförelsenorm har varit uppe för förslag i bl.a. SOU 

2001:14. Förslaget konstruerades så att sexuella handlingar som innebar en allvarlig 

kränkning med hänsyn till tvångets art eller omständigheter i övrigt skulle omfattas av 

våldtäktsbestämmelsen. Den sexuella handlingens art och grad skulle dock beaktas 

bedömningen. Utöver att det normalt sett borde vara fråga om en sexualhandling som 

innefattat kroppslig beröring fanns inga krav på den sexuella handlingens tekniska 

                                                
107 RH 2011:3 samt RH 2012:86.	  
108 Jfr t.ex. prop. 2004/05:45 s. 46.	  
109 Asp, Grader av kränkning – våldtäkt eller sexuellt tvång?, JT 2008/09 s. 81.	  
110 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 73.	  
111 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 73.	  
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karaktär i förslaget.112 Kommittén ifrågasatte om just ett påtvingat vaginalt samlag är mest 

representativt för vad som utgör en allvarligt kränkande sexuell handling.113 

2.2.2 6:1 2 st. BrB 

Nedan behandlas utnyttjandefallen i våldtäktsbestämmelsens andra stycke utifrån de 

rekvisit som aktualiseras. 

2.2.2.1 Otillbörligt utnyttja 

I paragrafens andra stycke kriminaliseras otillbörligt utnyttjande av någon som befinner 

sig i en särskilt utsatt situation. Med uttrycket otillbörligen har lagstiftaren önskat göra en 

avgränsning från frivilliga sexuella akter där en eller båda parter exempelvis har varit 

berusade, funktionshindrade eller psykiskt sjuka och därvid kan anses ha utnyttjats i 

lagens mening.114 Bestämmelsen avser inte att hindra personer, som på grund av psykisk 

eller fysisk sjukdom, funktionsnedsättning eller liknande har särskilt svårt att freda sin 

sexuella integritet, från att ha ett sexualliv. Kriminaliseringen tar sikte på att 

gärningspersonen på ett otillbörligt vis utnyttjar den särskilt utsattes situation i sexuellt 

syfte. I praxis har, vid bedömning av otillbörlighetsrekvisitet, vikt lagts vid ifall den särskilt 

utsatte personen själv visat och tagit initiativ till sexuellt umgänge. 115  Vid fall där 

målsäganden lidit av psykisk sjukdom eller haft en utvecklingsstörning har den tilltalades 

eget psykiska och intellektuella tillstånd beaktats vid bedömningen.116 

2.2.2.2 Särskilt utsatt situation 

Särskilt utsatt situation tar sikte på tillstånd där offrets möjligheter att freda sin sexuella 

integritet är klart begränsade.117 Det uppställs dock inget krav på att offret ska ha helt 

saknat förmåga att uppfatta eller värja sig från övergreppet. Vad gäller särskilt utsatt 

situation är uppräkningen i paragrafen inte uttömmande; bedömningen av om särskilt 

utsatt situation föreligger avgörs med hänsyn till omständigheterna i det aktuella fallet. 

                                                
112 SOU 2001:14 s. 156-158.	  
113 SOU 2001:14 s. 158.	  
114 Se härom NJA 1988 s. 279.	  
115 NJA 1988 s. 279 samt NJA 1967 s. 380.	  
116 RH 1981:110 samt NJA 1967 s. 380.	  
117 Prop. 2012/13:111 s. 112.	  
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Det saknar betydelse hur den särskilt utsatta situationen har uppstått. Särskilt utsatt 

situation kräver inte att det är fråga om ett enda tillstånd.  Flera faktorer som var för sig 

inte är tillräckliga kan vid en sammantagen bedömning betraktas som särskilt utsatt 

situation. Så var fallet i NJA 1997 s. 538 där den brottsutsatte på grund av flera 

omständigheter som att hon var bortförd, berusad och uppfattade stämningen som 

hotfull bedömdes befinna sig i vad som då kallades hjälplöst tillstånd.  Genom ändringen 

från hjälplöst tillstånd har lagstiftaren breddat tillämpningsområdet för våldtäkt genom att 

inte upprätthålla lika stränga krav på exempelvis offrets grad av berusning. Numera kan 

även dömas för våldtäkt när offret på grund av s.k. frozen fright pattern varit oförmögen 

att värja sig. 

2.2.2.3 Samlag eller sexuell handling 

För rekvisitet samlag eller sexuell handling i andra stycket görs ingen skillnad gentemot 

rekvisitet i första stycket utan där gäller vad som angetts ovan.   

2.2.3 Uppsåt 

Ansvar för våldtäkt förutsätter att samtliga rekvisit enligt 6:1 1 eller 2 st. BrB är täckta av 

gärningspersonens uppsåt.118 Uppsåt fordras också till försvårande omständigheter för 

grov våldtäkt enligt 6:1 4 st. BrB.119 Typfallet av en uppsåtlig gärning är en handling eller 

underlåtenhet som begåtts medvetet eller kontrollerat, d.v.s. att gärningspersonen handlar 

eller underlåter att handla under full insikt om vad som händer.120 Gärningspersonen 

måste åtminstone uppfylla den lägsta graden av uppsåt, ett s.k. likgiltighetsuppsåt vilket 

innebär att gärningspersonen misstänker att något kommer ske (medvetet risktagande) 

och dessutom är likgiltig inför riskens förverkligande. Sett till exempelvis tvånget ska 

gärningspersonen ha insett risken för att denne med våld eller hot tvingat till sig samlag 

eller annan kvalificerad sexuell handling och trots sin insikt ha fortsatt handlandet till och 

med brottets fullbordande för att likgiltighetsuppsåt ska föreligga.121 

                                                
118 Se Holmqvist m.fl., Brottsbalken, (21 dec. 2015, Zeteo) kommentaren till 6 kap. 1 §. 
119 Se Holmqvist m.fl., Brottsbalken, (21 dec. 2015, Zeteo) kommentaren till 6 kap. 1 §. 
120 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2010, s. 311. 
121 Se Holmqvist m.fl., Brottsbalken, (28 sept. 2015, Zeteo), kommentaren till 6 kap. 1 §.	  
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2.2.4 6:1 3-4 st. BrB 

Nedan behandlas den mindre grova och den grova graden av våldtäkt i 

våldtäktsbestämmelsens tredje och fjärde stycke. 

2.2.4.1 Mindre grovt brott 

Våldtäktsbrott som med hänsyn till omständigheterna är att bedöma som mindre grovt är 

förenat med lägre straffskala än normalgraden av brottet. Stycket är avsett att endast 

tillämpas i undantagsfall när det är fråga om omständigheter som klart avviker från 

normalfallet av brottstypen.122 Det är inte våldet eller hotets art som ska vara styrande för 

om brottet bedöms som mindre grovt.123 Prövningen bör i stället göras efter en objektiv 

bedömning av samtliga omständigheter vid gärningstillfället.124 Ett fall som bedömts vara 

mindre grovt brott är det ovan refererade NJA 2008 s. 482 I. Omständigheter som att 

händelsen var kortvarig, att gärningspersonen avbröt övergreppet så snart målsäganden 

motsatte sig gärningen samt att handlingen i övrigt inte innehöll några förnedrande inslag 

framhölls. 

2.2.4.2 Grovt brott 

För det grova brottet framhålls försvårande omständigheter som att våldet eller hotet 

varit av särskilt allvarligt slag, att fler än en gärningsperson har förgripit sig på offret eller 

deltagit i övergreppet, eller att gärningspersonen visat särskild hänsynslöshet eller råhet 

avseende tillvägagångssättet eller i övrigt.125 Uppräkningen i lagtexten är inte uttömmande 

och det finns andra omständigheter som kan föranleda att brottet rubriceras som grovt 

efter en samlad bedömning. Tillämpningsområdet för det grova brottet har varit föremål 

för en utvidgning.126 Numer kan för grovt brott dömas den som exempelvis använt sig av 

våld som förvisso är allvarligt men som ändå inte konstituerar grov misshandel.127 Hot 

med vapen eller andra föremål som kan medföra kroppsskada föranleder i regel att brottet 

bedöms som grovt. Det tidigare kravet på att offret skulle ha tillfogats allvarlig skada eller 

                                                
122 Se Holmqvist m.fl., Brottsbalken, (21 dec. 2015, Zeteo) kommentaren till 6 kap. 1 §.	  
123 Prop. 2004/05:45 s. 54.	  
124 Prop. 2004/05:45 s. 54.	  
125 Se Holmqvist m.fl., Brottsbalken, (21 dec. 2015, Zeteo) kommentaren till 6 kap. 1 §.	  
126 Prop. 2004/05:45 s. 139.	  
127 Prop. 2004/05:45 s. 139.	  
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smitta är således upphävt.128 Som exempel på omständigheter som bör motivera att 

våldtäkten bedöms som grov gäller sedan tidigare att övergreppet varit förenat med 

långvarigt frihetsberövande, sadistiska inslag eller grovt förnedrande handlingar.129  

2.2.5 Beskrivningen av den sexuella kränkningen i gällande rätt 

Genomgående har kränkningens betydelse betonats allt mer i förslagen till reformer på 

sexualbrottsområdet. Den har fått en framträdande plats i bedömningen av 

våldtäktsbrottet och flera utredningar betonar kränkningens särställning. Exempel på vad 

som ska betraktas som kränkande har också varit föremål för diskussion, ofta utifrån 

föreställningen att det påtvingade samlaget konstituerar den mest kränkande handlingen 

att bli utsatt för. För förståelse av kränkningens närmare innehåll finns mycket lite 

vägledning att finna i förarbeten och praxis – själva innebörden av denna är i stort 

outredd. Berglund har diskuterat kränkningens innebörd och gjort gällande att denna är 

beroende av hur man definierar människan och verkligheten i straffrätten. Så länge dessa 

definitioner inte hanteras av straffrätten kommer en komponent saknas för att nå en 

fullgod förståelse av kränkningen.130 Wegerstad har uttryckt att kränkningen måste fyllas 

med en måttstock eller en norm för att kunna tillämpas i det straffrättsliga systemet. Hon 

företräder uppfattningen att graderingen av kränkningen görs med koppling till erotisk 

sexualitet i rättstillämpningen i dag.131 De olika resonemangen utvecklas nedan i avsnitt 

4.2.3.  

                                                
128 Se Holmqvist m.fl., Brottsbalken, (21 dec. 2015, Zeteo) kommentaren till 6 kap. 1 §.	  
129 Se Holmqvist m.fl., Brottsbalken, (21 dec. 2015, Zeteo) kommentaren till 6 kap. 1 §.	  
130 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 373 ff.	  
131 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 174.	  
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3 Brott och straff – något grundläggande om 

kriminalisering 

3.1 Introduktion 

I detta avsnitt kommer några straffrättsliga utgångspunkter att beröras. Berglund har 

poängterat hur viktigt det är att ta hänsyn till de premisser rättsområdet i sig vilar på vid 

studier av straffrättsliga frågeställningar.132 Den som vill detaljstudera en bestämmelse kan 

inte frånse att den aktuella bestämmelsen har en större straffrättslig kontext vilken 

kommer att påverka brottets utformning i det enskilda fallet men också vilka 

förutsättningar som finns att överhuvudtaget kriminalisera.  

Straffrätten kan förstås som ett i grunden repressivt system.133 Berglund har anfört att 

straffrätten är just vad den syftar till att motverka: ett medvetet orsakande av lidande för 

den enskilde.134 Det är fråga om en form av social kontroll som dessutom är den mest 

långtgående staten har att ta till. Straffrätten syftar till att skydda människan och värna 

hennes mest grundläggande intressen.135 På så vis utkristalliserar sig straffrätten som ett 

skydd för människan mot andras kränkningar. Däremot omfattas inte skadegörande 

gärningar som den enskilde riktar mot sig själv i det straffrättsliga systemet. 

Kriminaliseringen avser principiellt endast gärningar som kränker någon annans 

intressen.136 

Straffrätten kan ses som ett uttryck för en gemensam moralordning. De 

kriminaliseringar som finns i strafflagstiftningen kan sägas utgöra straffsanktionerade 

etiska normer för mänsklig samvaro.137 Det handlar i grunden om att ta ställning till vad 

                                                
132 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 39.	  
133 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2010, s. 49.	  
134 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 49.	  
135 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 45.	  
136 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 50. 
137 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 45.	  
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som är rätt och fel och vad som bör hända med den som har handlat fel.138 Bakom varje 

kriminalisering finns etiska och moraliska överväganden. Moraliska krav ställs också på 

den materiella rätten och rättstillämpningen som har att respektera vissa relevanta 

värden.139  På så vis framträder ett rättsområde som i högre grad än andra har att 

kontinuerligt förhålla sig till etiska ställningstaganden.140 

Genom att ta hänsyn till vad straffrätten är och genom att sätta uppsatsens 

utgångspunkt i ett större straffrättsligt sammanhang tydliggörs förutsättningarna för att 

diskutera den sexuella kränkningen. Hur vi berättigar ett straffrättsligt system säger också 

något om vilka hänsynstaganden som ligger bakom de enskilda brotten. Till det svenska 

straffrättssystemets berättigande kan ett antal skäl nämnas. Ett fungerande straffrättsligt 

system är nödvändigt för att göra det samhälleliga livet drägligt för envar.141 I detta 

inkorporeras att straffrättssystemet är nödvändigt för att tillfredsställa människors 

rättvisekrav, för att förhindra privatjustis eller hämndaktioner. Förövandet av otillåtna 

gärningar bör mötas av en reaktion som innefattar klander. Kriminalisering och 

straffverkställighet är nödvändiga element för samhällets skydd och för att förhindra 

statens upplösning.142 Som den uppmärksamme noterat är det i stor utsträckning fråga 

om etiska skäl.143 

Det finns också en praktisk poäng med kapitlet. Många av de resonemang som 

förekommer i uppsatsen relaterar till de värden som jag avser att beröra här varför det 

finns anledning att erinra om vissa bärande principer, begrepp och förutsättningar på 

straffrättens område. Avsnittet innehåller däremot inte någon grundläggande 

sammanfattning av straffrättens systematik eller metodik. Läsaren förutsätts ha kunskap 

om den grundläggande straffrätten i sin helhet. Asp, Ulväng och Jareborg beskriver det 

straffrättsliga systemet i tre nivåer där den första behandlar kriminalisering, den andra 

ådömande av brottspåföljd och den tredje verkställighet av brottspåföljd.144 De frågor jag 

avser behandla i kapitlet relaterar till kriminaliseringsnivån. I kapitlet kommer 

                                                
138 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 44.	  
139 Jareborg, Allmän kriminalrätt, 2001, s. 94.	  
140 Jareborg, Allmän kriminalrätt, 2001, s. 94.	  
141 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2013, s. 36.	  
142 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2013, s. 36.	  
143 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2013, s. 36.	  
144 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2013, s. 30.	  
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kriminaliseringens syften och några grundläggande värden och principer beskrivas. 

Behandlingen är dock av mycket översiktlig karaktär. En rad aspekter på 

kriminaliseringsnivån behandlas inte närmare som exempelvis hur eller när kriminalisering 

bör ske och vilka hänsynstagande som gäller vid ett sådant förfarande. 

3.2 Kriminaliseringens syften och några grundläggande värden 

Det kanske mest centrala syftet med kriminalisering i svensk rätt är allmänprevention. 

Utan en tro på att det straffrättsliga systemet bidrar till att undertrycka skadegörande 

beteenden framstår gärna systemet som brutalt och omoraliskt.145 Genom lagens straffhot 

ska människor påverkas att handla i en särskild önskvärd riktning. 146  I dagens 

straffrättsliga system framträder det medelbara straffhotet som centralt vilket tar sikte på 

en allmänt avskräckande effekt. Vad som påverkar människors beteenden är inte själva 

verkställigheten av straffet utan att det genom lag finns ett uppställt straffhot. 

Medvetenheten om att straff kommer att utdömas om brott begås har en avskräckande 

effekt.147 Detta kan kontrasteras mot det numera överspelade omedelbara straffhotet där 

det är verkställigheten i sig som ger en avskräckande effekt. Det omedelbara straffhotet 

har således motiverat inhumana offentligt verkställda straff.148 Allmänprevention handlar 

om ett övergripande syfte som realiseras på flera sätt.149 Den gemensamma nämnaren är 

att straffhotet verkar handlingsdirigerande, dvs. det kan ha en avskräckande, vanebildande 

eller moralbildande verkan.  

För att en avskräckande verkan ska inträda fordras att straffhotet är effektivt.150 Om 

straffsystemet av någon anledning misslyckas med att realisera straffhotet i allt för stor 

utsträckning kommer detta inte utgöra ett relevant skäl att avhålla sig från beteendet.151 

Den moral- och vanebildande påverkan uppstår genom att normer om vad som är 

önskvärt eller förkastligt beteende internaliseras genom kriminalisering.152 På de andra 

                                                
145 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2013, s. 31.	  
146 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2013, s. 34.	  
147 Jareborg och Zila, Straffrättens påföljdslära, 2010, s. 74.	  
148 Jareborg och Zila, Straffrättens påföljdslära, 2010, s. 74.	  
149 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2013,  s. 34.	  
150 Effektivitet utvecklas nedan i 3.3.5. 
151 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2013, s. 34.	  
152 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2013, s. 35.	  
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straffrättsliga nivåerna förekommer två andra huvudsakliga syften. 153  Vad gäller 

ådömande av brottspåföljd är det proportionalitetsprincipen som gör sig gällande – en 

straffbelagd gärnings straffvärde ska stå i proportion till den begångna gärningen. Detta 

omfattar såväl straffet för den enskilda gärningen som straffen relaterade till varandra 

inom systemet eftersom koherens eftersträvas. Vad gäller verkställighet av straff är det 

framförallt individualpreventiva skäl som aktualiseras – det utdömda straffet syftar till att 

avhålla brottslingen från att begå brott på nytt.154 

Kriminalisering bör utgöra den sista utvägen för att komma tillrätta med ett problem. 

Presumtionen bör vara att inte kriminalisera. Tanken bygger på att straff är en relativt 

primitiv och kraftig samhällsåtgärd.155 Principen om ultima ratio relaterar till straffrättens 

repressiva sida. Ett straff är, trots att det finns vissa positiva effekter, till sin karaktär 

något negativt. Straffet är improduktivt, det bidrar inte till att uppväga eller mildra lidande 

hos den drabbade. Tvärtom bidrar straffet till lidande även för den dömde.156 Straffet 

saknar, till skillnad från exempelvis skadeståndet, en reparativ sida.   

Kriminaliseringen innehar också en mycket viktig symbolfunktion. Genom 

kriminalisering utpekas en handling som socialt förkastlig.157 Det är det mest påtagliga 

sättet för statsmakten att signalera vad som är ett önskvärt beteende.158 

 På kriminaliseringsnivån framträder också ett antal grundläggande principer samt 

några värdebärande begrepp vilka kommer behandlas i de följande avsnitten.  

3.2.1 Straffvärde och straffvärdhet  

För att kriminalisering överhuvudtaget ska komma ifråga måste det finnas goda skäl att 

bryta igenom den etiska principen om att man inte bör tillfoga andra lidande.159 Vid 

kriminalisering är det fråga om att vederlägga en presumtion mot att straffbelägga ett visst 

handlande. En gärning är straffvärd när det finns goda skäl att belägga den med straff.160 

                                                
153 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2010, s. 47.	  
154 Jareborg och Zila, Straffrättens påföljdslära, 2010, s. 83.	  
155 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2013, s. 33.	  
156 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2013, s. 33.	  
157 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2010, s. 50.	  
158 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2010, s. 50. 
159 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2013, s. 39.	  
160 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2013, s. 39.	  
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Detta innebär som utgångspunkt att kriminaliseringen ska avse vissa särskilt skyddsvärda 

intressen. Graden av straffvärde hos en gärning bedöms i relation till hur betydelsefullt 

skyddsintresset är.161 Hur straffvärd en gärning bedöms vara fastställs i varje enskilt fall av 

en domstol. Legaldefinitionen av straffvärde i 29:1 2 st. BrB anger att detta ska fastställas 

på basis av den skada, kränkning eller fara som en gärning har inneburit. Härtill ges de 

insikter som gärningspersonen har haft eller borde ha haft, samt vilka motiv eller avsikter 

denne har haft i detta avseende betydelse i bedömningen. I bestämmelsen framhålls att 

det särskilt ska beaktas ifall gärningen medfört ett allvarligt angrepp på någons liv, hälsa 

eller trygghet till person.162 I avhandlingen Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar 

använder sig Wegerstad av termen straffvärdhet 163  som ett komplement till 

straffvärdebegreppet. Begreppet tar sikte på klandervärdhet ur ett bredare perspektiv. Där 

straffvärdebegreppet i påföljdsbestämningens mening ställer frågan om hur straffvärd en 

handling är ställer straffvärdhetsbegreppet frågan om en handling är värd att straffa, vilket 

besvaras i såväl den lagstiftande som den dömande praktiken.164 På detta sätt inbegrips att 

både moral och klander är av betydelse i det straffrättsliga systemet.165 Straffvärdhet eller 

straffvärde har således olika funktioner beroende på var i straffrättens systematik man 

befinner sig. Det ena begreppet tar sikte på hur klandervärt ett handlande är när detta är 

föremål för kriminalisering. Det andra tar sikte på en gärnings klandervärdhet i det 

konkreta fallet.  

En gärningstyps straffvärdhet beror inte bara på vad som är dess skyddsintresse och 

hur värdefullt ett sådant intresse bedöms vara utan också på om gärningen innebär en 

direkt kränkning av ett sådant intresse. Hur nära gärningstypen står skyddsintresset får 

alltså betydelse. För det fall mänskligt liv är det värdefulla skyddsintresset har det 

betydelse för straffvärdet om handlingen direkt kränker intresset, som vid mord, eller om 

den innefattar en fara för att intresset kränks, som vid framkallande av fara för annan 

exempelvis.166 Det är inte endast de fullbordade brotten som är straffvärda, straffvärdhet 

                                                
161 Jareborg, Allmän kriminalrätt, 2001, s. 53-55.	  
162 29:1 2 st. BrB SFS 2010:370. 
163 Straffvärdhet är inte ett vedertaget begrepp. Det är utvecklat och beskrivet av Wegerstad i Skyddsvärda intressen 
och straffvärda kränkningar, 2015, s. 66 f.	  
164 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 66.	  
165 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 67.	  
166 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2013, s. 42.	  



	   44 

omfattar även de osjälvständiga brottsformerna. För försök, förberedelse, stämpling och 

underlåtenhet att avslöja brott fordras alltid enligt 23:1-2 samt 23:6 BrB en särskild 

föreskrift om kriminalisering. 167  För medverkans- och underlåtenhetsbrotten fordras 

ingen sådan särskild kriminalisering enligt 23:4 BrB.168 Straffvärdet för de osjälvständiga 

brottsformerna är enligt utgångspunkten lägre än för de fullbordade brotten.169 Vilken 

svårhetsgrad av ett brott som är begånget påverkar också straffvärdet så att exempelvis ett 

grovt brott är mer straffvärt än ett brott av normalgraden.170 Vissa gärningstyper är att 

betrakta som mer straffvärda än andra vilket är sammankopplat med att vissa 

straffrättsligt skyddade värden är mer betydelsefulla än andra. Farlighet eller skadlighet 

kan vara straffvärt utan att någon faktisk skada har uppkommit. Detta är fallet vid 

faredelikten men aktualiseras också vid de osjälvständiga brottsformerna.171 

3.2.2 Skada eller kränkning  

Kriminalisering avser att förhindra att det uppstår en skada eller kränkning. Skadan 

uppstår till följd av en straffvärd handling.172 Det är inte tillräckligt för kriminalisering att 

ett handlande endast genererar obehag.173 En viss grad av effekt eller allvar (straffrättsligt 

relevant skada) krävs för att kunna kallas för skada. Vad som i det enskilda fallet utgör en 

skada eller kränkning kan besvaras utan större svårigheter. Detta bestäms utifrån de 

brottsinterna omständigheter som straffbudet stipulerar, närmare bestämt de rekvisit och 

omständigheter som utmärker en särskild brottstyp.174 I juridisk litteratur beskrivs skadan 

som en negativt värderad påverkan på något.175 Skadorna kan sorteras i olika skadetyper 

vilka tar sikte på värden de avser att skydda. Här kan exempelvis framhållas ren 

ekonomisk skada, skada av allmänhetens förtroende eller skada mot person.176 Lernestedt 

menar att det saknas en enhetlig förståelse av skadebegreppet i ett internationellt 

                                                
167 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2010, s. 427.	  
168 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2010, s. 427.	  
169 Jareborg och Zila, Straffrättens påföljdslära, 2010, s. 110.	  
170 Jareborg och Zila, Straffrättens påföljdslära, 2010, s. 110.	  
171 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2010, s. 101 samt 437.	  
172 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 53.	  
173 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2013, s. 41.	  
174 Fördjupad kommentar till 29:1 BrB i Lexino, Karnov den 25/11 2015.	  
175 Lernestedt, Kriminalisering, 2003, s. 183 samt Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2013, s. 99.	  
176 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2010, s. 100.	  
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perspektiv. Olika traditioner kring skadebegreppet framträder i litteraturen. Skadan 

beskrivs bl.a. som ett psykologiskt definierat fenomen där någons upplevelser av 

exempelvis smärta träder i förgrunden. I en annan tradition fokuseras i stället på det som 

orsakar upplevelsen. I en tredje tradition framträder skada som en kränkning av ett 

rättsligt skyddat intresse.177 Denna bild av skada är förenlig med den ståndpunkt som 

framförts i svensk doktrin. Straffrättens skadebegrepp tar sikte på en kränkning av det 

abstrakta intresse som kriminaliseringen avser att skydda.178 Skada är alltså kopplat till 

skyddsobjektet. Lernestedt har sammanfattat några gemensamma drag hos 

skadebegreppet i ett doktrinärt sammanhang. För att skada ska vara för handen fordras 

att; 1. Något måste värderas som önskvärt eller gott – det är fråga om ett skyddsvärt 

intresse, 2. Förekomst av något som påverkar detta intresse, 3. Denna påverkan värderas 

som negativ.  

Denna definition eller vad som kanske kan kallas skadebegreppets minsta 

gemensamma nämnare ger emellertid ingen djupare förståelse för begreppets innebörd.179   

3.2.3 Skyddsvärt intresse 

De skyddsvärda intressena måste vara av sådan dignitet att de förtjänar rättsordningens 

skydd genom kriminalisering. Ledning kan exempelvis ges från 2 kap. regeringsformen 

(RF) som kan sägas innehålla en katalog av centrala legitima värden.180 Någon entydig och 

auktoritativ formulering av vad ett skyddsvärt intresse är står inte att finna. 181 

Kriminalisering har inte en heltäckande utformning utan är fragmentarisk till sin karaktär. 

Varje skyddsvärt intresse bör inte nödvändigtvis skyddas genom kriminalisering. Om det 

finns möjlighet att värna intresset via någon annan form av social kontroll än genom 

kriminalisering är det önskvärt att i stället använda denna. Lernestedt har diskuterat 

skyddsvärda intressen utifrån den begränsande principen att inte alla intressen får ges 

skydd genom kriminalisering.182 Det bör endast vara de rättsgoda183 intressena som blir 

                                                
177 Kleinig, Crime and the concept of harm, 1978, s. 27.	  
178 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 53.	  
179 Lernestedt, Kriminalisering, 2003, s. 185.	  
180 Jareborg, Allmän kriminalrätt, 2001, s. 51.	  
181 Jareborg, Allmän kriminalrätt, 2001, s. 51.	  
182 Lernestedt, Kriminalisering, 2003, s. 127.	  
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föremål för kriminalisering.184 Problem uppstår emellertid när det ska fastslås vad ett 

rättsgott egentligen är eftersom enighet saknas i frågan. Argumentationen bakom vad som 

inte är rättsgott är också ofta otillfredsställande och hänvisar exempelvis till vaga 

härledningar ur ”grunden för konstitutionen” eller liknande källor.185 Inte heller EKMR 

sätter några formella gränser, inget värde betraktas som otillåtet i sig att bereda skydd 

genom kriminalisering.186 

3.2.4 Skyddsobjekt eller skyddsintressen 

De värden och intressen som skyddas av ett visst straffbud kallas för brottets 

skyddsobjekt eller skyddsintressen. Skyddsobjektet eller skyddsintresset måste dock 

separeras från vad som brukar kallas dess gärnings- eller angreppsobjekt, d.v.s. de i 

brottsdefinitionerna utpekade konkreta objekten.187 Det är fråga om abstrakta samt ofta 

även individualiserade värden. Individualiserade skyddsobjekt är kopplade till individuella 

mänskliga värden som exempelvis rätt till liv, frihet eller integritet. De skyddsobjekt som 

uppfattas som allmänna handlar i stället om gemensamma intressen för människor i ett 

samhälle som exempelvis statens existens.188 Det handlar däremot inte om den enskildes 

omedelbara intressen utan om värden som samhället uppfattar som skyddsvärda. Det går 

att rangordna skyddsintressen i viss utsträckning. Mänskligt liv och statens bestånd 

uppfattas som de mest värdefulla intressena.189 Centrala individualiserade skyddsintressen 

i svensk rätt utgörs av exempelvis skyddet för liv och hälsa, frihet och frid, sexuellt 

självbestämmande och sexuell integritet.   

Lernestedt framhåller att skyddsintressen tenderar att bli relativt ytligt behandlade i 

lag och förarbeten.190 Ofta beskrivs syftet med kriminaliseringen, vad som är tänkt att 

skyddas, i allmänna ordalag.191 Det är inte ovanligt att intressena egentligen beskriver 

                                                                                                                                                   
183 Avsnittet är grundat på tysk doktrin och begreppet återspeglar den tyska begreppsbildningen avseende 
skyddsintressen. Rättsgoda är även den äldre svenska benämningen på skyddsintressen.	  
184 Lernestedt, Kriminalisering, 2003, s. 128.	  
185 Lernestedt, Kriminalisering, 2003, s. 128.	  
186 Lernestedt, Kriminalisering, 2003, s. 128.	  
187 Jareborg, Allmän kriminalrätt, 2001, s. 51.	  
188 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 51.	  
189 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2013, s. 40.	  
190 Lernestedt, Kriminalisering, 2003, s. 166.	  
191 Lernestedt, Kriminalisering, 2003, s. 166.	  
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frånvaron av det beteende som straffbudet träffar. Ett exempel ges från utländsk rätt där 

straffbudet mot månggifte motiveras genom att skyddet för enäktenskapet ska stärkas. 

Frågan om varför ett intresse bör skyddas genom strafflag lämnas således obesvarad.192 

Det händer att gärningstypers skyddsintressen förändras över tid. Ändrad 

straffrättsideologi eller moraluppfattning i samhället kan vara svaret på detta.193 

Läror om skyddsintressen har haft en relativt undangömd plats i den svenska 

rättsvetenskapen. 194  Även om dessa kan ha ett begränsat värde för exempelvis 

straffrättsdogmatiken tjänar intressetänkandet en desto större roll vad gäller diskussionen 

om riktlinjer för kriminalisering.195 Lernestedt framhåller att det kan vara önskvärt att ha 

en tydligare struktur vad gäller skyddsintressen vid kriminalisering. Genom en 

kombination av demaskering och definiering blir förutsättningarna för en öppnare 

diskussion om vad straffrätten bör skydda bättre.196 Han föreslår exempelvis att endast ett 

eller några få skyddsintressen får åberopas vid utformningen av ett straffbud. 

3.2.5 Effektivitet 

För att kriminalisering överhuvudtaget ska vara motiverad bör det ställas krav på en 

någorlunda effektiv strafflagstiftning.197 Effektiviteten är avgörande för om ett straffhot 

ska ha den avskräckande verkan som eftersträvas.198 För det fall de rättstillämpande 

myndigheterna under lagen inte förmår bestraffa de straffbelagda gärningarna undergrävs 

lagens straffhot. Effektivitetsintresset gör sig gällande vid såväl utformningen av ett 

straffbud som vid själva kriminaliseringsövervägandet.199 Effektiviteten kan betraktas ur 

två perspektiv; som en negativ begränsande legitimation men också som en positiv 

legitimation. 200  Som begränsande legitimation tar effektiviteten sikte på att en 

kriminalisering som förväntas vara ineffektiv bör undvikas.201 Den positiva legitimationen 

                                                
192 Lernestedt, Kriminalisering, 2003, s. 168.	  
193 Lernestedt, Kriminalisering, 2003, s. 169.	  
194 Lernestedt, Kriminalisering, 2003, s. 179.	  
195 Lernestedt, Kriminalisering, 2003, s. 179.	  
196 Lernestedt, Kriminalisering, 2003, s. 179.	  
197 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2013, s. 40.	  
198 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2013, s. 34.	  
199 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2010, s. 56.	  
200 Lernestedt, Kriminalisering, 2003, s. 312.	  
201 Lernestedt, Kriminalisering, 2003, s. 312. 
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understödjer i stället utvidgningar av det straffbara området i syfte att stärka skyddet för 

det aktuella skyddsintresset.202 

3.2.6 Legalitet 

I det straffrättsliga systemet utgör legalitetsprincipen en grundbult genom att den 

upprätthåller nödvändiga krav till skydd för envar.203 Principen är särskilt viktig att betona 

för den som vill undersöka en straffrättslig bestämmelse eftersom den utgör själva 

fundamentet i straffrätten.  

Legalitetsprincipens generella formulering är att straff inte får utdömas utan direkt 

stöd i skriven lag.204 Principen ger en grundläggande ram för hur kriminalisering bör ske 

och kan härledas ur 2:10 1 st. RF, art. 7 EKMR, 1:1 BrB samt 5 § 1 st 

brottspromulgationslagen (BrP). Dess huvudsakliga syfte är att garantera medborgarna 

rättssäkerhet genom att uppställa sådana krav på lagstiftningen att medborgarna ska 

kunna förutse när och i någon mån hur de kan komma att underkastas straffrättsliga 

ingripanden.205 Legalitetsprincipen är förenad med det traditionella rättsstatsidealet vilket 

innebär att den enskilde ska skyddas från obefogade ingripanden från det allmänna.206 Det 

kan noteras att legalitetsprincipen anlägger ett förövarperspektiv på den enskilde genom 

att uppställa krav på rättssystemet som tillförsäkrar den enskilde som gärningsperson 

rättssäkerhet.207 Den enskilde som brottsoffer tillförsäkras i stället rättssäkerhet genom 

införandet av ett straffrättsligt system i sin helhet snarare än genom införande av 

legalitetsprincipen. 208  Principen kan beskrivas som en konjunktion av fyra logiskt 

fristående men funktionellt samhöriga krav på straffrättslig lagstiftning och 

rättstillämpning.209 Dessa kan sammanfattas som följer;  

föreskriftskravet: ett brott kan inte existera och rendera ett efterföljande straff utan att 

stödjas på en föreskrift, 

                                                
202 Lernestedt, Kriminalisering, 2003, s. 312 f. 
203 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 47. 
204 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2010, s. 62. 
205 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2010, s. 62. 
206 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 46.	  
207 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 47. 
208 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 47.	  
209 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2010, s. 62.	  
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retroaktivitetsförbudet: en föreskrift får inte införas och tillämpas retroaktivt till 

nackdel för den tilltalade, 

analogiförbudet: en föreskrift får heller inte tillämpas analogt och härigenom 

utsträckas utöver sin ordalydelse, 

obestämdhetsförbudet: föreskriften måste i rimlig utsträckning vara bestämd till sin 

utformning såtillvida att vissa krav på begriplighet och precision uppnås.210 

                                                
210 Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2010, s. 62.	  
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4 Närmare om den sexuella kränkningen och 

våldtäktsbrottets skyddsintressen m.m.  

4.1 Introduktion 

I de föregående kapitlen utkristalliserar sig ett par aspekter som särskilt angelägna att 

utreda för att kunna närma sig ett svar på uppsatsens centrala frågeställning. För att kunna 

fördjupa diskussionen om den sexuella kränkningen behöver ett antal perspektiv på denna 

beröras. Det är därför betydelsefullt att presentera några tolkningar av den sexuella 

kränkningen som förekommer i doktrin. I denna del framhålls resonemang om bl.a. 

sexualitetens betydelse för den sexuella kränkningen samt hur förståelsen av kränkningen 

påverkas av ideologisk grund och kriminalpolitisk problemformulering. Vidare kommer 

skyddsintressenas innebörd samt den rättsliga hanteringen av dessa att behandlas närmare. 

Det är dels fråga om att sammanfatta skyddsintressena i ett historiskt perspektiv, dels om 

att sammanställa några tolkningar av nu gällande skyddsintressen. 

Det är också angeläget att undersöka gränsdragningen av sexualhandlingarna i 

gränslandet mellan brotten våldtäkt och sexuellt tvång. I det andra avsnittet kommer jag 

därför fördjupa hur graderingen av kränkning går till där samlaget är jämförelsenorm. 

Samlagets särställning som föremål för den mest kränkande sexuella handlingen utreds. 

Förutsättningar för att gradera kränkningar och avvägningar kring gradering behandlas. 

Kapitlet kommer således att disponeras utifrån två aspekter av rättsläget, indelade i 

två avsnitt. I kapitlets första avsnitt behandlas våldtäktsbrottets skyddsintressen och den 

straffrättsligt relevanta sexuella kränkningen. I det andra avsnittet undersöks graderingen 

av en kränkning och samlaget som jämförelsenorm. Kapitlet kommer, med utgångspunkt 

i rättsläget, centreras kring doktrinens behandling av frågorna. 
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4.2 Skyddsintressen och kränkning 

4.2.1 Våldtäktsbrottets skyddsintressen sammanfattat 

Våldtäktsbrottet är djupt rotat i svensk strafflagstiftning men få brott har varit föremål för 

så omfattande förändringar som våldtäktsbrottet. Detta är inte minst framträdande när 

det handlar om våldtäktsbrottets skyddsintressen. Kriminaliseringen har avsett att skydda 

såväl den våldtagna kvinnans förmyndare och allmän moral som den våldtagna kvinnan 

själv (från fysiskt våld) under olika tidsepoker. Familjens eller den manliga förmyndarens 

ära och ordningen i samhället utgjorde de ursprungliga skyddsintressena.211  

Våldtäktsbrottet har haft karaktär av egendoms-, frihets- och sedlighetsbrott men 

numera hör det till brotten mot person. I dag utgörs våldtäktsbrottets skyddsintressen av 

sexuellt självbestämmande och sexuell integritet. Dessa skyddsintressen formulerades vid 

brottsbalkens ikraftträdande år 1965. I förarbetena uttalades att den nya brottskategorin 

syftar till att ”bereda straffrättsligt skydd mot barn och ungdom mot sexuella kränkningar 

samt i övrigt värna individens integritet i sexuellt hänseende.” 212  Den allmänna 

sedligheten som utgjorde skyddsintresse i 1864 års strafflag avfärdades till förmån för 

intressen som var kopplade till ett skyddsvärt subjekt – den brottsutsatta kvinnan själv.213 

4.2.2 Sexuell integritet och sexuellt självbestämmande 

På en grundläggande nivå vållar det inga större betänkligheter att beskriva sexuellt 

självbestämmande. Det är fråga om ett skyddsvärt intresse som relaterar till individens 

autonomi och valfrihet.214 Varje människa inom Sveriges jurisdiktion ska äga rätten att 

fritt bestämma om den vill delta i sexuella aktiviteter.   

Hur den sexuella integriteten ska förstås är en fråga som inte låter sig besvaras i lika 

korta ordalag. Termen sexuell integritet antyder att det är fråga om en särskild sorts 

integritet som skiljer sig från annan integritet. I gällande rätt är den förhärskande synen att 

                                                
211 SOU 2001:14 s. 107.	  
212 SOU 1953:14 s. 228.	  
213 Prop. 1962 nr 10, del A s. 4	  
214 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 258 f.	  
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en sådan särskild sexuell integritet finns. 215  Det finns dock uttryck för en annan 

ståndpunkt i vissa förslag. I betänkandet SOU 1976:9 förespråkades att det inte fanns 

någon sexuell integritet som var väsensskild från annan. Det saknades egentligen skäl att 

skilja på sexualbrott och våldsbrott och det var enligt kommittén möjligt att den separata 

brottskategorin sexualbrott borde utmönstras. 216  I viss genusvetenskaplig forskning 

förespråkas samma hållning på en annan grund. Alla övergrepp av män mot kvinnor är 

våld som utövas som ett led i ett könsförtryck. Det är således inte en art- utan en 

gradskillnad på exempelvis ett fall av misshandel med ett knytnävsslag och ett fall av 

våldtäkt med ett påtvingat samlag.217 

Wegerstad undersöker hur sexuell integritet ska förstås utifrån hur den behandlas vid 

bl.a. brottsbalkens tillkomst. 218  Hon beskriver en utvecklingstendens där moralen 

utmönstras och vetenskapen om sexualitet tar vid. Brottsbalksreformen ger uttryck för att 

sexualitet är något som är skyddsvärt för individen. Skyddsintresset sexuell integritet 

hänvisar till sexualitet som någonting positivt värderat. Wegerstad sluter sig till att det nya 

skyddsintresset sexuell integritet innebär att en ny särskild typ av integritet urskiljs. Denna 

nya integritet är förbunden med individens identitet. Det som, enligt Wegerstad, skadar 

den sexuella integriteten är straffvärd sexualdrift.219 Sexuell integritet får sin betydelse 

genom att kopplas till erotisk, ömsesidig och lustfylld sexualitet. Hennes tolkning av vad 

sexuell integritet ska förstås som är att det främst är fråga om en rätt till skydd från andras 

(oönskade) sexuella begär.220 

Andersson visar i avhandlingen Hans (ord) eller hennes? att brottsoffrets viljeuttryck har 

betydelse för skapandet av sexuell integritet. Hon beskriver att avgörande för den sexuella 

integriteten är att offret ska bestämma genom att avböja. Härigenom görs den sexuella 

integriteten beroende av offrets avböjande vilket utgör en förutsättning för offrets 

                                                
215 Se härom exempelvis prop. 2012/13:111 s. 26.	  
216 SOU 1976:9 s. 17 ff. samt s. 55.	  
217 Se här exempelvis Brownmiller (1977) MacKinnon (1983) och Franke (2002.)	  
218 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 119.	  
219 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 121.	  
220 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 207.	  
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sexuella integritet.221 Andersson menar att detta producerar rättsskyddssubjektets kropp 

som öppen och antastbar vilken också gäller sexualiteten.222    

4.2.3 Närmare om sexuell integritet och kränkning 

Lernestedt ställer sig frågan vad som är det sexuella i sexualbrottet och när en kränkning 

är sexuell i en artikel i JFT.223 Han konstaterar att svensk straffrätt har varit knapphändig 

med att formulera någon sådan precisering och menar att det synes som att den i 

straffrätten förhärdade tanken är att ”man känner igen något sexuellt när man ser det.”224 

Problemet med denna inställning är enligt Lernestedt att ett så vagt beskrivet begrepp 

kommer att ges olika innebörd beroende på vem som har att göra bedömningen. Ett antal 

utvecklingstendenser i svensk straffrätt går emellertid att skönja. Det är bl.a. fråga om en 

utveckling mot synen på sexualitet som något tillhörigt individen vilket kan kränkas men 

som också förtjänar rättsordningens skydd. Den sexuella integriteten har således fått en 

nyckelroll. Vad som tidigare varit centralt i brottet; den allmänna moralen, en manlig 

förmyndares ära eller ekonomi, äktenskapet som institution etc., har fått träda tillbaka för 

individens mentala och kroppsliga sfär som både skyddsintresse och angreppsobjekt. 

Tendensen kan också sägas vara att bilden av den sexuella integriteten rör sig bort från 

det fysiska mot det mentala samt från det konkreta mot det abstrakta. Det yttre angreppet 

på kroppen som skyddsintresse tappar således mark till förmån för det inre angreppet på 

den abstrakta sexuella integriteten. 225  Detta har, enligt Lernestedt, lett till att den 

typiserade bedömningen av kränkningen har betonats allt mer. Lernestedt beskriver att 

det faktum att förövaren använder offret som redskap för sexuella ändamål som 

felaktigheten och klandervärdhetens essens.226       

Lernestedt frågar sig också när den individuella kränkningen också ska ses som en 

sexuell kränkning. Den springande punkten blir utifrån vilket perspektiv en handling ska 

uppfattas som sexuell. Är det i gärningspersonens huvud eller ur betraktarens ögon, alltså 

typiskt sett? Frågan är särskilt motiverad med tanke på att det i förarbetena föreslagits att 
                                                
221 Andersson, Hans (ord) eller hennes?, 2004, s. 266.	  
222 Andersson, Hans (ord) eller hennes?, 2004, s. 266.	  
223 Lernestedt, Sexualitet är i betraktarens öga? JFT 2003/04, s. 398-434.	  
224 Lernestedt, Sexualitet är i betraktarens öga? JFT 2003/04, s. 399.	  
225 Lernestedt, Sexualitet är i betraktarens öga? JFT 2003/04, s. 402.	  
226 Lernestedt, Sexualitet är i betraktarens öga? JFT 2003/04, s. 402 f.	  



	   54 

en handling har sexuell prägel om den antingen typiskt sett eller i det enskilda fallet syftar 

till att reta eller tillfredställa endera eller båda parters sexualdrift.227  Lagstiftaren har 

uttryckt att det kan finnas situationer där gärningspersonens sexuella motiv med en 

gärning kan ges betydelse vid bedömningen av om en sexuell handling föreligger efter en 

helhetsbedömning. 228  Detta aktualiseras vid atypiska sexualhandlingar, d.v.s. när 

gärningspersonen exempelvis urinerar på brottsoffret i sexuellt syfte.229 Det finns således 

möjlighet att godta båda perspektiv även om den typiserade bedömningen är 

utgångspunkten. Lernestedts slutsats är att det finns brister med båda metoderna. Den 

typiserade bedömningen är helt beroende av vilken grupp som ska utgöra 

jämförelsenorm. Hur snävt eller vitt jämförelsegruppen avgränsas kommer få 

konsekvenser för rubriceringen. Med den individualiserade bedömningen riskerar man i 

stället att låta gärningspersonens preferenser och upplevelser styra brottsrubriceringen. 

Effekten av detta är att snarlika gärningar kan komma att rubriceras olika.230 

Jareborg och Friberg beskriver att de allvarliga sexualbrotten är ett så kraftigt intrång i 

individens intimitetssfär och en sådan förlust av personlig autonomi att det normalt är 

oförenligt med grundläggande mänsklig värdighet.231 De uttrycker också att det vore 

missvisande att se brotten som ett utnyttjande av en person som verktyg eller redskap.232 I 

stället framhåller de att särdraget hos sexualbrott är att de riktar sig mot personer såsom 

personer med kön. Om inte könsaspekten ses som central i brottet framstår inget behov 

av att kriminalisera sexuella övergrepp. Dessutom blir inte allvaret i en sexuell kränkning 

begripligt om det inte förstås i första hand som en själskränkning och inte en kroppslig 

integritetskränkning.233   

I avhandlingen Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar behandlar 

Wegerstad sexualbrotten utifrån frågan om hur begreppsparet skyddsvärdhet och 

straffvärdhet konstrueras i det straffrättsliga systemet. Hur straffvärdhet och 

skyddsvärdhet konstrueras blir enligt Wegerstad avgörande för hur sexualbrotten skapas 

                                                
227 SOU 2001:14 s. 151.	  
228 Prop. 2004/05:45 s. 34.	  
229 Prop. 2004/05:45 s. 34.	  
230 Lernestedt, Sexualitet är i betraktarens öga? JFT 2003/04, s. 405 f.	  
231 Jareborg och Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, 2010, s. 87.	  
232 Jareborg och Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, 2010, s. 87.	  
233 Jareborg och Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, 2010, s. 87 f.	  
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och avgränsas. Med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande undersöks den rättsliga 

hanteringen av sexualbrotten i såväl ett historiskt som ett modernt perspektiv. Hennes 

syfte är delvis att beskriva hur sexualbrotten skapas som specifik brottskategori. Med 

hänvisning till Luhmanns autopoietiska system utvecklar Wegerstad en analysstrategi där 

rätten ses som både öppet och slutet i förhållande till sin miljö och således alltid i rörelse, 

vilket synliggör rättens reproduktiva sida. 234  Hur straffvärdhet och skyddsvärdhet 

konstrueras blir också strukturerande för vad den lagstiftande praktiken kan kommunicera 

och för vad den dömande praktiken kan bestraffa.235 

Wegerstad beskriver att den kriminalpolitiska problemformuleringen sedan mitten av 

2000-talet skapar sexualbrotten som ett universellt problem vilket drabbar alla överallt 

och som ett individuellt och inte strukturellt problem samt att sexualiteten framträder 

som avgränsande av det skydds- och straffvärda.236 

I avhandlingen Straffrätt och kön gör Berglund en ansats att sammanföra två 

teoretiska konstruktioner, närmare bestämt straffrättslig forskning och 

kvinnoforskning.237 Berglund betonar att den ideologiska grunden i det straffrättsliga 

systemet är avgörande för hur vi ska förstå den individuella kränkningen.238 Hennes 

utgångspunkt är att det inte finns en värderingsfri strafflagstiftning, den ideologiska 

grunden kommer alltid att bli strukturerande i förhållande till hur aspekter av 

lagstiftningen uppfattas. Hur individen och verkligheten beskrivs på straffrättens teorinivå 

påverkar hur straffrätten har möjlighet att behandla kränkningen och skyddsintressena.   

Den beskrivning av individen som har fått genomslag på straffrättens teorinivå är 

liberalt orienterad. Utgångspunkten är en neutral människa, i grunden fri och jämställd 

med andra människor. Denna individ ska främst ses som ett etiskt ideal som anger 

ramarna för hur man bör hantera människan i straffrätten, det är inte en teori om hur 

människan i sig bör beskrivas. 239  På straffrättens teorinivå tydliggörs den liberalt 

orienterade individen genom synen på frihet. Kriminalisering innebär en avvägning mellan 

                                                
234 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 48.	  
235 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 45 f.	  
236 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 308.	  
237 Berglund använder termen kvinnoforskning som samlingsbegrepp för forskning kring könsfrågor med ett 
ställningstagande till feministisk ideologi, se avsnitt 1.2 i Straffrätt och kön, 2007, s. 19 f.	  
238 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 343 ff.	  
239 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 34.	  
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två aspekter av individens rätt till frihet. Det är dels fråga om frihet att slippa bli utsatt för 

kränkningar från andra människor, dels frihet att inte bli utsatt för statlig kontroll genom 

straffrättsliga åtgärder.240 Det går således att betrakta individen ur ett förövarperspektiv 

eller ur ett brottsofferperspektiv.241 Konstruktionen av den fria individen ger att den 

straffrättliga diskussionen kommer att utgå ifrån den fria, aktiva och oberoende 

människan och dennes rätt att handla utan straffrättslig inblandning. 242  Berglund 

argumenterar för att straffrätten i stor utsträckning anlägger ett förövarperspektiv på 

individen. Straffrätten ses i sig självt som en begränsning av den individuella friheten. 

Gärningspersonen värnas genom ett antal rättsäkerhetsprinciper som legalitetsprincipen 

utan att rättsprinciper till skydd för offrets intressen i rättssystemet uppställs i samma 

utsträckning.243 På brottsoffersidan framträder rättsskyddsprincipen som enda bärande 

princip vilken innebär att medborgaren tillförsäkras skydd genom att staten inrättar och 

upprätthåller ett straffsystem.244 Tankemodellen om den fria individen omöjliggör en 

människosyn som tar hänsyn till maktrelationer och hierarkier. Idén om den fria individen 

utesluter att aspekter som kön, klass och etnicitet påverkar förutsättningarna för 

människors frihet. Den fria individen bygger så att säga på att människor i grunden är 

jämlika medan kvinnoforskningen bygger på att människor i grunden är ojämlika. Redan 

dessa två förutsättningar ger enligt Berglund svårigheter att kombinera straffrättslig 

forskning med kvinnorättslig forskning.245 

Berglund presenterar ett antal exempel på verklighetsbeskrivningar som är 

konstruerade utifrån ideologiska ställningstaganden vilka ger olika förståelser av 

våldtäktsbrottet. Våldtäktsbrottet kan betraktas som exempelvis förmögenhetsbrott, som 

sexuellt våld eller som makt. Hur man väljer att beskriva verkligheten ger vilka argumentet 

som kan bli straffrättsligt relevanta. Resonemanget kan illustreras med ett exempel från 

bedömningen av klandervärdhet på den personliga sidan av brottsbegreppet246 ; om 

våldtäkten förstås som ett våldsbrott kommer man vara mindre benägen att godta 

                                                
240 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 237.	  
241 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 84. 	  
242 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 85.	  
243 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 83.	  
244 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 83.	  
245 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 27 ff.	  
246 Straffvärdebedömningen i relation till det personliga ansvaret.	  
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argument om sexuell frestelse som straffvärdesänkande. Om våldtäkten i stället förstås 

som sexualitet kan bedömningen möjligen bli en annan.247 

Berglunds ansats är inte rättsdogmatiskt inriktad, hennes arbete syftar inte till att 

avgöra hur aspekter som sexuell integritet eller kränkning ska förstås i gällande rätt. Hon 

tittar dock på hur människa och verklighet beskrivs i några reformförslag varför hon får 

anledning att reflektera över hur exempelvis kränkningen tolkas. Ett nedslag görs i det 

kritiserade betänkandet SOU 1976:9. Berglund menar att frågan om den sexuella 

kränkningens innebörd nedprioriterades i tiden efter brottsbalkens införande.248  Hon 

hänvisar till att tanken om att det inte kunde finnas någon specifik sexuell kränkning var 

förhärskande under denna tidsperiod. Utredningen avsåg att diskutera sexualbrotten 

utifrån en liberal ideologi; de ideologiska ställningstagandena präglas av sexualliberalism 

och antimoralism.249 Innebörden av den individuella kränkningen får en oprioriterad plats 

emedan kommittén nöjer sig med att konstatera att det finns ett lidande förknippat med 

sexualbrotten utan att låta detta ha betydelse för de lösningar som föreslås.250 Det kan 

enligt Berglund finnas flera förklaringar till kränkningens underordnade betydelse för 

utredningen. Den som uppfattar att sexualmoral syftar till kontroll och samtidigt menar 

att kontroll av människans sexualitet måste motarbetas kommer exempelvis vara motvillig 

till att ta ställning till frågor där värdering av sexualiteten måste uttalas.251 Om man 

uppfattar sexualitet som ofarligt i sig självt och en specifik sexuell kränkning som 

ickeexisterande kommer man också att uppfatta att sexualitet utövad under tvång är 

likvärdig med sexualitet som utövas frivilligt. Detta ger att den sexuella aspekten av 

övergreppet är irrelevant för kränkningen.252    

Berglund ställer sig frågan om en förskjutning av synen på sexualbrott kan anses ha 

skett genom den större reform av det sexuella rekvisitet som skedde på sent 1990-tal.253 

Hon frågar sig också om utvecklingen av våldtäktsbrottet kan ses mot bakgrund av en 

                                                
247 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 82.	  
248 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 74.	  
249 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 259.	  
250 SOU 1976:9 s. 58.	  
251 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 260.	  
252 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 261.	  
253 Utvidgning av det sexuella rekvisitet och betoning av kränkningen, se avsnitt 3.1.2.3.	  
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förändrad syn av människa och sexuell kränkning där våldtäkten ses som sexuellt våld.254 I 

betänkandet SOU 2001:14 positionerar sig kommittén i ett antal frågor på så vis att det i 

någon mån signalerar en tanke om förändringar av premisser för bestämmelsen.255 

Kommittén betonar särskilt skyddsintressenas framstående betydelse för regleringen av 

sexualbrotten. Skyddet för den sexuella integriteten framhålls som särdeles viktigt. 

Kopplingen till den traditionella förståelsen av individuell frihet är emellertid tydlig, frihet 

att delta i frivilliga sexuella akter och friheten att slippa sexuella övergrepp betonas i 

betänkandet. Kränkningen får en central roll i betänkandet där kränkningen ska preciseras 

och bedömas med utgångspunkt i offrets integritet. Berglund konstaterar att kommittén 

bakom betänkandet såg sig som en straffrättslig kommitté utan ambition att göra 

jämställdhetspolitik av lagstiftningen.256 Hon menar att det ändå inte är omöjligt att 

kvinnoforskning om könsfaktorn i sexuella övergrepp kan ha påverkat kommittén. Det 

presenterade förslaget handlade om att minska den kulturella definitionen av sexualiteten i 

gärningen, för att i stället betona det sexuella inslagets betydelse för den individuella 

kränkningen.257 Kommitténs förslag fick som bekant inte fullt genomslag i lagstiftningen. 

På sikt menar Berglund att det inte är uteslutet att lagstiftningen kan komma att utvecklas 

i riktning mot en förändrad syn på människa och verklighet som kan följa av en ansats i 

kvinnoforskningen.258 

4.3 Gradering av kränkning och samlaget som jämförelsenorm 

Våldtäktsbrottet är reserverat för de värsta sexuella kränkningarna. I den sexuella 

dimensionen uppställs således ett krav på att sexualhandlingarna ska vara av kvalificerad 

art. Vid brottsbalkens ikraftträdande år 1965, vilket markerar en ny epok i svensk 

straffrätt, utgjorde samlaget den värsta sexuella kränkningen i lagens mening.259 Fram till 

1984 års reform var överhuvudtaget inga andra sexualhandlingar än samlag upptagna i 

                                                
254 Modellen presenteras i avsnitt 6.2.7 i Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 368 ff.	  
255 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 376.	  
256 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 376.	  
257 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 378.	  
258 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 379.	  
259 Samlaget ersatte otuktsrekvisitet från 1864 års lag, vilket hade en bredare avgränsning och omfattade fler sorters 
sexuella handlingar. Se Jansson, Kvinnofrid. Synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600-1800, 2002, 
s. 363 f.)	  
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våldtäktsbrottet. I och med 1984 års reform utvecklades den systematik som alltjämt 

tillämpas där samlaget betraktas som den värsta sexuella kränkningen och utgör 

jämförelsenorm vid graderingen av andra sexuella handlingar. Den typiserade 

bedömningen tar sikte på kränkningen som sexualhandlingen inneburit och inte på 

sexualhandlingens tekniska karaktär.260 

Asp skriver i JT om grader av kränkning med utgångspunkt i NJA 2008 s. 482 I-II.261 

Rättsfallen behandlar gränsdragning av sexualhandlingen som jämförlig eller inte jämförlig 

med samlag, HD diskuterar bl. a. vilka handingar som ska jämställas med samlag. I det 

första men inte i det andra fallet bedömdes kränkningen vara lika allvarlig som vid ett 

påtvingat samlag.262 

Asp resonerar kring varför det första fallet men inte det andra bedömdes som 

jämförligt med samlag av HD. Han framhåller att samlagsbegreppet omfattar såväl 

kortvarig beröring mellan man och kvinnas könsorgan men också fullbordat samlag; det 

rör sig således om ett vidsträckt begrepp. Här är det motiverat att ställa sig frågan var på 

skalan från kortvarig beröring till långvarigt fullbordat samlag jämförlighetsbedömningen 

ska ta sin utgångspunkt, vad är så att säga kränkningens ”jämförelsepunkt”? Enligt Asp 

tycks det som att HD:s jämförelsepunkt har ställts högre än det bara ska vara fråga om 

kortvarig beröring.263 

Vad gäller att låta samlaget statuera jämförelsenorm så konstaterar Asp att det är fråga 

om en påtagligt heteronormativ utgångspunkt, inte minst med tanke på att samlaget har 

en könsbunden juridisk definition. Asp framhåller att det ändå kan finnas goda skäl att 

låta samlaget vara utgångspunkt ur en kränkningssynpunkt.264  Det handlar trots allt 

väsentligen om att dra en skiljelinje mellan två brottstyper där skiljelinjen utgörs av 

kränkningsgraden. Måttstocken syftar till att avgränsa och sortera gärningarna under 

kategorierna allvarligare eller mindre allvarliga sexualhandlingar.265 

Ett sätt att betrakta grader av sexuell kränkning skulle, mot bakgrund av det ovan 

sagda, kunna vara ur ett intimitetsperspektiv där man börjar utifrån och rör sig inåt på en 

                                                
260 Se avsnitt 3.2.1.3. för hur bedömningen närmare ska gå till.	  
261 Asp, Grader av kränkning – våldtäkt eller sexuellt tvång?, JT 2008/09 s. 76-86.	  
262 Fallen nämns i avsnitt 3.2.1.3.	  
263 Asp, Grader av kränkning – våldtäkt eller sexuellt tvång?, JT 2008/09 s. 80 f.	  
264 Asp, Grader av kränkning – våldtäkt eller sexuellt tvång?, JT 2008/09 s. 82.	  
265 Asp, Grader av kränkning – våldtäkt eller sexuellt tvång?, JT 2008/09 s. 81.	  
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kroppslig integritetsskala.266 Kroppslig integritet innefattar normer för såväl nakenhet som 

beröring. Asp menar att enligt normer om nakenhet är könsorgan särskilt integritetsnära 

vilket exemplifieras genom en hänvisning till badstranden på vilken besökarna täcker vissa 

kroppsdelar med badkläder. Enligt normer om beröring är kroppens insida och särskilt 

dess håligheter särskilt integritetsnära vilket kan illustreras genom att man ger sin vän en 

kindpuss och sin käresta en kyss. Asp menar att samma normer för integritet går att 

applicera på tanken om grader av kränkningar hos olika sexualhandlingar. Om det mest 

integritetsnära ska förstås som kroppens insida går det att förstå varför det betraktas som 

mer kränkande att stoppa in fingrar i en kvinnas underliv än att onanera åt någon utanpå 

kroppen. Om HD har utgått från en liknande tankemodell menar Asp att utfallet i 

domarna är logiskt och underbyggt.267 

Berglund konstaterar i avhandlingen Straffrätt och kön att varför samlaget framhålls 

som den värsta sexuella kränkningen av saknar närmare motivering. Även hon gör en 

hänvisning till tradition. 268  Som tänkbara skäl framhåller hon att det kan bottna i 

föreställningar om vad som överhuvudtaget kan vara sexualitet och vad som utifrån 

sådana föreställningar kan framstå som mest riskfyllt för offret.269 Straffrättens systematik 

leder till att fokus hamnar på gärningspersonens faktiska gärning. Sett utifrån gärningens 

omfattning är det möjligt att samlaget framstår som det mest sexuellt avancerade. 

Problemet med denna argumentation är att kränkningen i realiteten kommer att bedömas 

utifrån gärningspersonens kropp eller sexualitet. Förutsättningarna för att bedöma den 

sexuella kränkningen följer då inte av någon vidare analys av vad övergreppet innebär för 

offret.270 Berglund menar också att det finns en risk att den verklighetsbeskrivning som 

läggs till grund för att definiera det kriminaliserade egentligen avser det som inte är 

kriminaliserat. Detta synliggörs i våldtäktsbrottet på så vis att det endast är 

tvångsgärningen och inte sexualhandlingen som är kriminaliserad i rättslig mening. Om 

man konstruerar eller tolkar straffrättsliga regler utifrån en kulturell förståelse av sexualitet 

så kommer man i praktiken att utgå från normer kring gärningar som inte är straffbara 

                                                
266 Asp, Grader av kränkning – våldtäkt eller sexuellt tvång?, JT 2008/09 s. 82.	  
267 Asp, Grader av kränkning – våldtäkt eller sexuellt tvång?, JT 2008/09 s. 83.	  
268 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 73.	  
269 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 73.	  
270 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 73.	  
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menar författaren.271 En sådan konstruktion ger att själva förutsättningarna att diskutera 

sexuell kränkning hos offret är begränsade. Kränkningen kommer mot denna bakgrund 

inte att definieras utifrån brottsoffrets perspektiv.272 

Anderssons avhandlingsarbete behandlar den straffrättsliga hanteringen av sexuella 

övergrepp. Hon analyserar vilka avvägningar lagstiftaren har gjort avseende de 

straffrättsliga definitionerna och den rättsliga prövningen av sexualbrottmål i den 

dömande praktiken.273 Andersson diskuterar under vilka förutsättningar domstolar och 

lagstiftaren argumenterar för att en sexualhandling är jämförlig med samlag. Hon 

framhåller att det fortsatt finns ett direkt samband mellan graden av kränkning och hur 

pass samlagsliknande handlingen är. Ju mer handlingen till det yttre liknar ett samlag desto 

allvarligare anses kränkningen vara. Det tycks enligt Andersson som att varje 

sexualhandlings faktiska likhet med ett samlag avgör om handlingen anses ingå i 

våldtäktsbestämmelsen. 274  Detta uttalas inte explicit av rättstillämparen utan i stället 

hänvisas till handlingens likhet med ett påtvingat samlag med hänsyn till kränkningens 

art275 och omständigheterna i övrigt. De handlingar som bedöms vara samlagsliknande 

innehåller oftast inslag av penetration.276 Hon menar att det är möjligt att lagstiftaren 

relaterar till samlagsbegreppets betydelse vid ömsesidiga heterosexuella sexualhandlingar 

och därför framhåller penetrationens betydelse för graden av kränkning.277 Det skulle 

dock vara opassande att använda en föreställning om ömsesidigt heterosexuellt sexuellt 

umgänge för att definiera kränkningen i ett övergrepp. Andersson ifrågasätter också att 

det ur kränkningshänseende per se skulle vara värre att exempelvis få ett könsorgan tryckt 

mot kroppen än att tvingas onanera åt annan ur brottsoffrets perspektiv. 278  Hon 

framhärdar att det dessutom finns ett samband mellan manlig sexuell tillfredställelse och 

graden av kränkning.279 I realiteten är det således inte kränkningen som trätt i förgrunden 

vilken varit lagstiftarens intention. Det är fortsatt så att våldtäktsbrottet definieras utifrån 

                                                
271 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 73.	  
272 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 374.	  
273 Andersson, Hans (ord) eller hennes?, 2004, s. 17.	  	  
274 Andersson, Hans (ord) eller hennes?, 2004, s. 127.	  
275 Enligt lydelsen av 6:1 BrB vid tidpunkten för avhandlingens publikation, SFS 1998:393.	  
276 Andersson, Hans (ord) eller hennes?, 2004, s. 125.	  
277 Andersson, Hans (ord) eller hennes?, 2004, s. 127. 	  
278 Andersson, Hans (ord) eller hennes?, 2004, s. 126.	  
279 Andersson, Hans (ord) eller hennes?, 2004, s. 127 f.	  
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en traditionell syn på manlig heterosexualitet och inte i relation till offrets grad av 

kränkning.280 

                                                
280 Andersson, Hans (ord) eller hennes?, 2004, s. 128.	  
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5 En analytisk behandling av den sexuella 

kränkningen  

5.1 Introduktion 

I uppsatsens mer deskriptiva del har jag försökt kartlägga vilka intentioner som ligger 

bakom kriminaliseringen av våldtäkt samt hur den sexuella kränkningen har behandlats i 

lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin. I denna analytiska del kommer utrymme ges 

att fördjupa några resonemang som framträtt som betydande för den sexuella 

kränkningen. Det är särskilt tre aspekter av våldtäktsbrottet som är av intresse att 

analysera – sexualitet, kränkning och integritet, vilket också är tre aspekter som har 

betonats i de samtida sexualbrottsreformerna. Begreppen kan inte isoleras utan måste 

förstås i relation till varandra varför jag har valt att inte separera dem i olika avsnitt i 

kapitlet. 

Analysen kommer att ta avstamp i de mer allmänna aspekterna av en sexuell 

kränkning. Inledningsvis finns det anledning att ta ställning till varför det överhuvudtaget 

är betydelsefullt att definiera en sexuell kränkning. Här avser jag att problematisera och ta 

ställning till på vilket sätt ett tydliggörande av den sexuella kränkningen och integriteten 

tjänar våldtäktslagstiftningen. Dessutom avser jag beröra vilka överväganden som är 

avgörande i ett sådant läge.  

Jag kommer därefter att ägna utrymme åt att analysera några aspekter av 

kränkningens innebörd som t.ex. hur den sexuella kränkningen och sexualbrotten 

särskiljs, kränkningen som kroppsligt eller själsligt förankrad och betydelsen av den 

sexuellt inriktade kränkningen. Jag kommer även att diskutera några mer konkreta 

aspekter av kränkning i ett avsnitt om bedömningen av kränkning med samlag som 

jämförelsenorm. Visserligen är det inte detsamma att diskutera hur en kränkning ska 

graderas som att diskutera vad en kränkning är. Jag menar att dessa resonemang ändå är 

av intresse eftersom de förutsätter att man i någon grad tar ställning till vad kränkningen 
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är. Att använda samlag som föremål för jämförelse är också att använda samlag som 

beskrivning av vad en kränkning är – det utgör en norm för sexuella kränkningar. 

 

Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning av mina slutsatser och några 

avslutande kommentarer. 

5.2 Betydelsen av att definiera en kränkning 

Om utgångspunkten är att den sexuella kränkningen inte kan fastställas i några entydiga 

definitioner kan frågan ställas varför det överhuvudtaget skulle vara värdefullt att definiera 

kränkningen. Det förhindrar eller försvårar inte den rättsliga hanteringen av 

våldtäktsfallen att en entydig förståelse av kränkningen saknas. Våldtäktslagstiftningen 

fungerar trots allt såtillvida att den är fullt tillämplig i den dömande praktiken. 

Det huvudsakliga problemet med att inte tydliggöra vad som är det klandervärda och 

skyddsvärda i våldtäktsbrottet är att vi då heller inte kan besvara varför sexualbrotten ska 

särskiljas från andra brott mot person. Om vi inte tar ställning till vad en sexuell 

kränkning och sexuell integritet är, vilket utgör våldtäktsbrottets kärna, så kan vi heller 

inte besvara på vilken grund vi kriminaliserar gärningen. Faran i att sådana oklarheter 

ryms i lagen är inte att sexualbrotten riskerar att avkriminaliseras. Det finns inget som 

tyder på att alternativen i en strafflagstiftning är antingen avkriminalisering eller exakt 

tydlighet avseende vad som är det straff- och skyddsvärda på det kriminaliserade området. 

Jag menar att det är uppenbart att vi ser det kriminaliserade området som skyddsvärt men 

frågan varför består.  

Problemet med att inte ta ställning till vad en sexuell kränkning och sexuell integritet 

innebär är dock att vår förståelse av vad ett sexualbrott är drastiskt begränsas. Om den 

samhälleligt representerade hållningen är att våldtäkt är en klandervärd gärning som bör 

vara kriminaliserad men lagstiftningen inte tar ställning till varför tillgodoser vi inte ett 

antal krav som kan ställas på en strafflagstiftning. I första hand åsidosätts vissa strikt 

juridiska krav avseende legalitet och tydlighet till vilket jag har anledning att återkomma 

nedan. Vi negligerar också de krav som kan ställas på en strafflagstiftning i en samhällelig 

kontext. Våldtäktslagstiftningen existerar inte i ett vakuum, den är en av många 

komponenter som utgör ett led i att bekämpa våldtäkt som samhällsproblem. Vi 
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kriminaliserar som bekant av allmänpreventiva skäl – i syfte att förhindra att brott 

begås.281 Om lagstiftningen inte alls tar ställning till vad som är straff- och skyddsvärt i 

våldtäktsbrottet eller om denna syn inte korrelerar med hur exempelvis andra 

forskningsdiscipliner eller det allmänna rättsmedvetandet förstår våldtäktsbrottet kan 

effekten av lagstiftningen som jag ser det inte bli annat än begränsad. Möjligheterna att 

angripa brottet som samhällsproblem blir nämligen beskurna av en så grund eller snarare 

obefintlig analys av vad våldtäkten är för slags brott. 

Vidare kommer det inte finnas någon förmåga att på en grundlig nivå utvärdera om 

kränkningen har trätt i förgrunden i enlighet med lagstiftarens ambition eftersom det inte 

är fastställt och entydigt vad vi menar när vi pratar om en sexuell kränkning av den 

sexuella integriteten. Otydligheterna innehåller således en dimension av 

förutsebarhetsproblematik. 

Det går naturligtvis att argumentera för att en sexuell kränkning är summan av de 

rekvisit som våldtäktsbrottet består i. På så vis har en domstol att ta hänsyn till de faktiska 

omständigheterna och uppsåt i förhållande till dessa. Med ett sådant angreppssätt framstår 

inte kränkningen som självständigt intressant. Det kommer inte utgöra ett självändamål 

att ta ställning till vad en sexuell kränkning innebär eftersom det följer av brottsbegreppet. 

Det kan framhärdas att detta är en lagteknisk konstruktion och inte nödvändigtvis ett 

problem.  

Problemet är emellertid att den sexuella kränkningen har en central position i 

våldtäktsbrottet. När det gäller jämförlighetsbedömningen är det själva kränkningen som 

avgör om gärningen ska klassificeras som våldtäkt eller sexuellt tvång.282 Kränkningen ska 

således uppskattas och graderas utan att den har blivit närmare preciserad och behandlad 

av lagstiftaren. Den vägledning som står att finna tar sikte på handlingar och 

gärningsomständigheter. Exempelvis framhålls övergreppets varaktighet och om det har 

medfört smärta.283 Sådana komponenter ger ingen vägledning i vad en sexuell kränkning 

innebär eller vad den träffar. Denna typ av ställningstaganden kommer i stället relateras 

till rättstillämparens egen förförståelse av sexualitet, kränkning och integritet. Jag menar 

att det i förlängningen kan ses som ett legalitetsproblem som framförallt träffar 

                                                
281	  Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, 2013, s. 34. 
282 Förutsatt att övriga rekvisit är uppfyllda. 
283 Se Holmqvist m.fl., Brottsbalken, (21 dec. 2015, Zeteo), kommentaren till 6 kap. 1 §.	  



	   66 

brottsoffrets rättsskydd bl.a. genom en risk för godtycklighet. Risken för oenhetlig 

rättstillämpning är kanske inte så stor eftersom det är reella handlingar och 

gärningsomständigheter som träder i förgrunden när kränkningen uppskattas. Vad som är 

framträdande i de prejudicerande fall jag har diskuterat är en väldigt tekniskt inriktad 

behandling.284 På så vis äventyras inte den tilltalades rättssäkerhet i någon nämnvärd mån. 

Syftet bakom att ytterligare betona och understryka den sexuella kränkningen var att 

förbättra skyddet för den sexuella integriteten och härigenom stärka brottsoffrens 

rättskydd.285 Vad som förarbeten och lag stipulerar är inte detsamma som får faktiskt 

genomslag i den dömande praktiken om det är de sexuella handlingarna som jämförs och 

inte kränkningarna. Lagen förmår då inte uppnå sitt syfte och sin ambition varpå 

brottsoffrens rättsskydd blir lidande. 

Problemet med att inte tydligare beskriva och utreda föremålet för kriminalisering kan 

också relateras till straffrättens kriminaliseringsnivå. Om man som Lernestedt 

argumenterar för att straffsystemets legitimitet och strafflagstiftningens effektivitet 

äventyras av för många (onödiga) kriminaliseringar blir det värdefullt att motivera varje 

kriminalisering. 286  Lernestedt menar att man genom att förtydliga skyddsintressenas 

innebörd också kan ta ställning till om det är ett sådant intresse som bör skyddas genom 

kriminalisering.287 Jag slås av att det finns ett självändamål i att precisera exempelvis 

skyddsintressena utöver att det, som Lernestedt anför, kan motivera kriminaliseringen 

som sådan. Det ger oss en tydlig förståelse för vad staten uppfattar som ett skyddsvärt 

intresse, därmed förtydligas och förstärks lagens symbolverkan. Lernestedts utgångspunkt 

är att förtydligandet ska ske i syfte att precisera om kriminalisering är motiverad. Även om 

det är uppenbart att ett skydd mot sexuella övergrepp är värdefullt så kan det ändå tjäna 

till att precisera det straffvärda och skyddsvärda. Legalitetsprincipen uppställer ett krav på 

förutsebarhet och tydlighet.288 Den enskildes förutsebarhetsintresse tillgodoses naturligen 

i större utsträckning ju precisare lagstiftningen är avseende vad den söker straffa och 

skydda. Intresset av en förutsebar lagstiftning träffar också kontrollmöjligheterna av hur 

                                                
284 Denna analys fördjupas nedan.	  
285 Prop. 2012/13:111 s. 34.	  
286 Lernestedt, Kriminalisering, 2003, s. 19 ff.	  
287 Lernestedt, Kriminalisering, 2003, s. 179.	  
288 2:10 1 st. RF, art. 7 EKMR, 1:1 BrB samt 5 § 1 st BrP.	  
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väl de rättstillämpande myndigheterna följer ett straffbud. Ju tydligare ett straffbud är 

utformat desto bättre förutsättningar för tillsyn över de maktutövande instituten i 

samhället. På så vis kan godtycke och andra oegentligheter i den offentliga makten 

motverkas. 

Ett självklart dilemma med obestämda definitioner av sexuell kränkning och sexuell 

integritet är att begreppen riskerar att ges varierande innehåll. Dels över tid från det ena 

reformförslaget till det andra och dels inom en och samma lagstiftning. Det behöver inte 

nödvändigtvis utgöra något problem. Wegerstad har uttryck att motstridigheter är något 

som det straffrättsliga systemet kan tåla. Straffsystemet innehar en flexibilitet och kan 

bestraffa det klandervärda även om det inte känns igen. Hon beskriver det som att 

igenkänning strukturerar den binära koden mellan rätt och orätt men det straffvärda är 

inte förutbestämt.289 Flexibilitet i ett straffrättsligt system är många gånger en fördel 

eftersom straffrätten följer den samhälleliga utvecklingen. Härigenom fordras inte 

frekventa lagändringar varje gång samhällsutvecklingen har hamnat för långt ifrån den 

rättsliga. Det kan i stället finnas en risk med att begagna statiska begrepp vars innebörd 

snabbt kan förlora sin förankring i det allmänna rättsmedvetandet. Samtidigt medför detta 

svårigheter att överblicka det kriminaliserade området avseende de flexibla begreppen. 

För det fall synen på begreppet sexuell kränkning förändras kommer detta inte uttalas 

explicit. Begreppens närmare innebörd kommer kunna essentialiseras genom att 

exempelvis analysera vad som egentligen avses i motivuttalanden el. dyl. även om några 

exakta slutsatser inte kommer att kunna dras. Detta kan bidra till svårigheter vid 

rättsutvecklingen, möjligheterna att överblicka vad som över tid har betraktats som 

klandervärt och skyddsvärt blir som jag nämnde ovan begränsade. Förutsättningarna för 

att ta ett helhetsgrepp på våldtäktsbrottet som samhällsproblem blir härigenom beskurna. 

Samtidigt som det i lag, förarbeten eller praxis saknas närmare definitioner av vad en 

sexuell kränkning och sexuell integritet är så kommer begreppen knappast behandlas som 

tomma på innehåll. I stället menar jag att man i någon mån tar ställning till dessa frågor 

och behandlar dem som underförstådda självklara utgångspunkter. Om den sexuella 

kränkningen i våldtäktsbrottet förstås mot bakgrund av erotiserad lustfylld sexualitet 

kommer förståelsen av våldtäktsbrottet som samhällsproblem inskränka sig till detta. Ett 
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sådant underförstått ställningstagande innebär att analysen av exempelvis våldtäkt som 

medel i krig tenderar att bli grund. Erotiserad sexualitet som drivkraft och kränkande 

element i ett sexuellt övergrepp förklarar inte varför våldtäkten används på ett 

systematiserat vis. Våldtäkten som en effektiv krigsföringsmetod blir tydlig först när den 

sexuella kränkningen förstås som ett medel för att förnedra, dominera och sätta skräck i 

människor.  

Det är också möjligt att begreppen får sin betydelse genom social konstruktion. I 

uppsatsens historiska avsnitt beskrevs bl.a. synen på våldtäktsbrottets skadeverkningar 

som ekonomiskt betingade.290 I en kontext där våldtäktsbrottet syftade till att värna 

äktenskapet som institution och skydda arvsrätten framstår det som logiskt att se 

kränkningen som en skada av ekonomiskt slag (en särskild sexuell kränkning var heller 

inte erkänd av rättsordningen vid tidpunkten). Utifrån vår förförståelse av sexualbrotten i 

dag framstår en kränkning av ekonomisk art som ytterst främmande.  

Oavsett på vilket sätt begreppen fylls med innehåll är det inte troligt att de behandlas 

som innehållslösa. Som Wegerstad har uttryckt måste också ett begrepp som sexuell 

kränkning fyllas med en norm eller en måttstock för att kunna bli tillämplig.291 Även en 

”icke-position” är en position. Frågan blir då vilket innehåll begreppen fylls med och vad 

som utmärker sexualbrotten som brottskategori.  

5.3 Sexualitet som avgränsande komponent 

Lernestedt menar att den sexuella kränkningens framträdande plats är en följd av den 

förändrade synen på våldtäktsbrottets skyddsintressen och i synnerhet sexuell integritet.292 

Om man som Lernestedt resonerar att förövaren använder offrets kropp för sexuella 

ändamål som det klandervärdas essens 293  tar man också för givet att sexualitet i 

sexualbrotten handlar om sexuell tillfredställelse eller sexuell lust. Lernestedt är en av få 

som har ställt sig frågan när en individuell kränkning också blir en sexuell kränkning. Det 

han väljer att diskutera är emellertid utifrån vems perspektiv något ska framstå som 

sexuellt i den juridiska bedömningen, där han också framhåller brister med båda 
                                                
290 Se avsnitt 2.2.1 ovan.	  
291 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 174.	  
292 Lernestedt, Sexualitet är i betraktarens öga? JFT 2003/04, s. 400.	  
293 Lernestedt, Sexualitet är i betraktarens öga? JFT 2003/04, s. 402.	  



	   69 

konstruktionerna. Hans resonemang bygger på en underförstådd förståelse av sexualiteten 

i sexualbrotten som sexuell drift. Det Lernestedt i själva verket gör är alltså detsamma 

som han ursprungligen kritiserar i sin artikel, nämligen att förhålla sig till det sexuella som 

något vi känner igen när vi ser det. Genom att förhålla sig på ett sådant sätt signaleras att 

sexualitet är något vi inte måste definiera eller ta ställning till utan att dess innebörd är 

självklar. Ett sådant förhållningssätt bygger på ett antagande om att betydelsen av 

sexualitet i sexualbrotten är uppenbar och okontroversiell och därför behandlas 

underförstått. Det finns ett problem i att göra sådana antaganden eftersom det osynliggör 

de mekanismer och problem som är inbyggda i dylika slutsatser. Ett oreflekterat 

antagande tenderar att reproducera fördomar och sexualmoral. 

Som Berglund framhåller är det emellertid en omöjlighet att inte göra sexualmoraliska 

överväganden och ställningstaganden i lagstiftningen. 294  Det behöver inte heller 

nödvändigtvis vara ett problem att straffrätten har sådana inslag. Straffrätten är ett etiskt 

system för mänsklig samhällelig samvaro och varje kriminalisering är ett uttryck för ett 

etiskt ställningstagande. Det blir emellertid ett problem när man avskärmar sig eller 

bortser från att sådana etiska och moraliska överväganden har gjorts. Att endast 

framhärda att det är oönskat med sexualmoral betyder inte att något blir objektivt. Vår 

förförståelse av exempelvis sexualitet tolkas ändå in i de juridiska bedömningarna men nu 

under förespegling att det skulle vara objektivt. Visserligen framhålls det inte någonstans i 

förarbetena att bedömningen av den sexuella kränkningen ska göras på en objektiv grund. 

Det är en subjektiv bedömning i så måtto att varje rättstillämpare har att göra en 

uppskattning av den sexuella kränkning som är för handen i det enskilda fallet. 295 

Subjektiviteten är emellertid begränsad till värderingen utefter de förutsättningar som ges i 

lagstiftning, praxis eller förarbeten. Förutfattade meningar eller subjektivt tyckande är en 

typ av subjektivitet som bör undvikas eftersom bedömningar som företas mot bakgrund 

av sådana äventyrar rättsstatsgrundsatser som objektivitet och likhet inför lagen. 

Den kriminalpolitiska beskrivningen av sexualbrotten i 2013 års sexualbrottsreform är 

som en kategori brott av universell karaktär som drabbar alla överallt enligt Wegerstad. 

Problemet med sexualbrott beskrivs som individuellt snarare än strukturellt och sexualitet 

                                                
294 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 58.	  
295 Prop. 2012/13:111 s. 37 f.	  
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urskiljs som avgränsande av det skydds- och straffvärda.296 Wegerstads ståndpunkt är att 

en sådan problemformulering egentligen inte svarar på varför sexuella kränkningar ska 

urskiljas. Handlingen görs straffvärd som sexualbrott genom hänvisning till sexualitet och 

sexualitet får en särställning genom att den sexuella integriteten framställs som 

skyddsvärd. Den enda motivering som ges till varför denna typ av handlingar ska vara 

straffvärda är att den sexuella integriteten kränks. Det hänvisas inte vidare till vad som är 

utmärkande för sexuell integritet, varför denna är skyddsvärd eller varför en sexuell 

kränkning är särskilt straffvärd.297  

Genom Wegerstads reflektion kring hur sexualbrotten skapas i 2013 års reform 

synliggörs det cirkelresonemang som är signifikant i beskrivningen av kränkning och 

sexuell integritet. Det straffvärda och skyddsvärda motiveras genom hänvisning till 

varandra. Den sexuella kränkningen är klandervärd för att den kränker offrets sexuella 

integritet och självbestämmande. Kriminaliseringen av sexualbrott motiveras genom att 

den sexuella integriteten och självbestämmandet måste skyddas mot kränkningar. Ingen 

beskrivning av begreppen ger en djupare förståelse för vad som avses. En sådan slutsats 

stämmer väl överens med vad Lernestedt har påpekat vara en generell tendens i svensk 

straffrätt gällande beskrivningen av skyddsintressen som är föremål för kriminalisering.298 

Han har nämligen uttalat att skyddsintressenas innebörd och syftet med kriminaliseringen 

ofta beskrivs genom att relatera till skadan eller det klandervärda i brottet.299 Skadan eller 

det klandervärda i brottet beskrivs i sin tur genom att hänvisa tillbaka till föremålet som 

kriminaliseringen avser att skydda. 300  Som exempel har Lernestedt nämnt att 

kriminalisering av månggifte motiveras med att det syftar till att skydda enäktenskapet 

som institution.301 Detta leder till att vi inte på ett entydigt sätt får ett svar på vad som 

avses. Det besvarar heller inte vad som särskiljs som det klandervärda eller skyddsvärda i 

brotten.   

Det finns fog för att det är sexualitet i meningen erotiserad sexualitet är vad som 

avgränsar det straffbara området för sexualbrott samt att begrepp som sexuell kränkning 

                                                
296 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 310.	  
297 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 310.	  
298 Lernestedt, Kriminalisering, 2003, s. 166.	  
299 Lernestedt, Kriminalisering, 2003, s. 166. 
300 Lernestedt, Kriminalisering, 2003, s. 168. 
301 Lernestedt, Kriminalisering, 2003, s. 168.	  
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och integritet begripliggörs mot bakgrund av detta. Problemet med att begagna en sådan 

tolkningsram menar jag, i likhet med Wegerstad, är att detta inte besvarar varför 

sexualbrotten ska urskiljas som brottskategori. Sexualitet som ett avgränsande rekvisit 

svarar egentligen inte på varför våldtäkt är straffvärt och varför sexuell integritet är 

skyddsvärd.  

Det är tydligt är att det finns uttryck för oenhetligheter i lagstiftningsreformerna 

mellan perioden 1976-2013. Exempelvis avseende vilket sorts problem sexualbrotten ska 

förstås som i samtiden vilket i hög grad påverkar uppfattningen av den sexuella 

kränkningen. Å ena sidan beskrivs sexualbrotten som en fråga om sexualiserat våld där 

mäns våld mot kvinnor utgör ett jämställdhetsproblem. 302  Å andra sidan beskrivs 

sexualbrotten som en fråga om sexualitet. Här framhålls sexualbrotten som ett universellt 

och inte könsspecifikt problem. Problemet ses som individuellt och inte strukturellt. Det 

är denna problemformulering som Wegerstad menar har fått genomslag i gällande rätt 

och den senaste lagstiftningsreformen.303 Kanske kan dessa motstridigheter noteras inte 

bara reformförslagen emellan utan också i ett och samma förslag. I förarbetena till 2013 

års reform tolkas visserligen sexualbrotten utifrån den traditionella synen på våldtäkt som 

ett uttryck för sexuellt begär vilket inte drabbar människor strukturellt på basis av 

exempelvis kön utan i stället är ett individuellt problem.304 Samtidigt problematiserades 

sexualbrotten som ett led i mäns våld mot kvinnor i den aktuella reformperioden. 2013 

års reform var ett led i en insats där ett helhetsgrepp på könsbaserat våld togs.305 I SOU 

2010:71 som föregår propositionen understryks brottsoffrets kränkning.306  Även om 

denna motsatta problemformulering inte ges utrymme i propositionen menar jag att detta 

ändå visar det finns olika perspektiv på sexualbrotten i en och samma lagstiftning. Som 

Berglund gör gällande är det möjligt att den ökade betoningen av kränkningen i 

våldtäktslagstiftningen kan ha sin grund i att viss kvinnoforskning har kommit att påverka 

synen på våldtäktsbrottet och utformningen av lagstiftningen.307 Det förefaller som att de 

motstridigheter som förekommer angående problemformuleringen av våldtäktsbrottet 

                                                
302 Se här SOU 1995:60.	  
303 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 307 samt prop. 2012/13:111.	  
304 Prop. 2012/13:111 s. 9 ff.	  
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visar på en rättslig förvirring inför vilken väg sexualbrotten egentligen ska ta i den 

fortsatta rättsutvecklingen. I mina avslutande kommentarer får jag anledning att 

återkoppla till detta. 

5.4 Gradering av kränkningar – med samlaget som jämförelsenorm  

Asp diskuterar gradering av kränkningar utifrån hur våldtäktsbrottet är konstruerat med 

utgångspunkt i NJA 2008 s. 482 I-II. 308  Han anlägger ett relativt praktiskt inriktat 

perspektiv på kränkningen. Även om samlaget visserligen är påtagligt heteronormativt så 

menar Asp att det egentligen bara fyller funktionen att separera de allvarligare sexuella 

kränkningarna från de mindre allvarliga.309 Om man i lagstiftningshänseende vill göra en 

uppdelning mellan mer och mindre klandervärda handlingar måste gränsen dras 

någonstans. Medan Asp ser det som mindre problematiskt att behålla samlaget som 

jämförelsenorm med hänvisning till det nyss sagda intar Andersson en annan ståndpunkt. 

Hon framhåller att samlaget som den yttersta sexuella kränkningen stämmer illa överens 

med den faktiska verkligheten. Enligt Andersson finns det säkerligen många andra 

handlingar som är mer kränkande än ett påtvingat samlag.310 Såsom bedömningen av 

kränkningen är utformad i gällande rätt konserveras en traditionell syn på bl.a. sexualitet, 

manlighet och kvinnlighet. Sexualbrotten bedöms utifrån föreställningar om klassisk 

(manlig) sexualitet där falloscentrism och föreställningar om manlig tillfredställelse 

härbärgeras.311 

Det kan påpekas att samlaget som jämförelsenorm är väl inarbetat i det straffrättsliga 

systemet. Det är tydligt och väl avgränsat (även om tydlighet avseende samlagets 

jämförelsepunkt kan ifrågasättas). Det är dessutom konformt och kan kanske rentav sägas 

bidra till koherens i systemet eftersom det bidrar till att upprätthålla en gradering av 

brotten utifrån deras allvarsgrad som stämmer väl överens med hur kapitlen med övriga 

brott mot person är disponerade. Ur ett rättstillämpningsperspektiv finns det alltså 

fördelar med att behålla samlaget som jämförelsenorm. Samlaget som jämförelsenorm ger 

som påpekats uttryck för en påtagligt heteronormativ syn i en lagstiftning som utger sig 
                                                
308 Asp, Grader av kränkning – våldtäkt eller sexuellt tvång?, JT 2008/09 s. 75-85.	  
309 Asp, Grader av kränkning – våldtäkt eller sexuellt tvång?, JT 2008/09 s. 81.	  
310 Andersson, Hans (ord) eller hennes?, 2004, s. 126.	  
311 Andersson, Hans (ord) eller hennes?, 2004, s. 127 f.	  
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för att vara könsneutral. Heteronormativitet kan betraktas som ett problem i sig självt och 

av denna anledning behöva motverkas. Det förutsätts ofta i juridiken att en lagskrivning 

har normerande verkan, vilket Asp poängterar i sin artikel. 312  Genom Wegerstads 

analysstrategi synliggörs också rättens reproduktiva sida. 313  Utformningen av 

lagstiftningen utgör ett ramverk eftersom hur någonting sägs påverkar vår uppfattning om 

vad som utgör norm och vad som uppfattas som avvikande. Därigenom ges en bild av 

hur vi uppfattar vår omvärld. Det som uppfattas som avvikande i rättssystemet riskerar att 

behandlas annorlunda på basis av dessa föreställningar om normalitet och avvikelser där 

det normala tenderar att sanktioneras och det avvikande att förbises. Härigenom kan 

rättsgrundsatser som likhet inför lagen äventyras. Med ett heteronormativt utformat brott 

påverkas i förlängningen vår förmåga att förstå sexuella övergrepp eftersom vi har 

förutfattade meningar om vad ett sexualbrott är eller överhuvudtaget kan vara. Om man 

godtar tesen om att lagen har en normerande verkan och en reproduktiv sida innebär 

heteronormativitet ett ytterligare problem eftersom de konsekvenser det medför kommer 

att internaliseras och återskapas.314 

Vidare kan det i likhet med vad Andersson uttryckt ifrågasättas om det påtvingade 

samlaget verkligen är den värsta sexuella kränkningen. En sådan syn korrelerar inte 

nödvändigtvis med den moderna människans verklighetsuppfattning där en rad olika 

påtvingade sexuella praktiker förmodligen bör betraktas som väsentligt mer kränkande än 

ett påtvingat samlag som exempelvis att i sexuellt syfte få ett föremål infört i sitt urinrör. 

Detta kan betraktas som problematiskt om man relaterar det till kriminaliseringens syfte 

att bereda den enskilde skydd mot andras skadegörande handlingar.315 Om vad som 

betraktas som det mest kränkande i straffrätten hamnar för långt ifrån vad det allmänna 

rättsmedvetandet betraktar som mest kränkande kan rättssystemet komma att uppfattas 

som ofullständigt. Den enskilde riskerar att uppleva sig rättslös och detta bidrar till att 

undergräva straffrättssystemets legitimitet och tilltron till statsmakten.316 

I både lagstiftning och praxis ses övergrepp med inslag av penetration regelmässigt 

som mer kränkande än övergrepp utan inslag av penetration.  Asps tolkning av hur 

                                                
312 Asp, Grader av kränkning – våldtäkt eller sexuellt tvång?, JT 2008/09 s. 82. 
313 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 48. 
314 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 48. 
315 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 45. 
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kränkningen graderas, där människans insida ses som mest integritetsnära, rättfärdigar 

penetrationens särställning i jämförlighetsbedömningen. En tolkning som Asps är inte 

ogrundad. När man överblickar utfallet i den dömande praktiken blir det tydligt att 

lagstiftaren och rättstillämparen har resonerat på ett liknande vis. 317  Förekomst av 

penetration har ofta varit avgörande för om en sexuell handling bedöms som kvalificerad 

eller inte. Asp betonar att kvinnor och män kan komma att behandlas olika i rättsliga 

sammanhang med tanke på att ett övergrepp på en man utanpå kroppen kommer att 

bedömas som mindre allvarligt än ett övergrepp inuti kroppen på en kvinna.318  

Det går att ifrågasätta Asps slutsats på ett par punkter. För det första kan det inte 

rimligen vara så att kvinnors könsorgan regelmässigt bör betraktas som mer 

integritetsnära än mäns. Att olika anatomisk utformning ska generera olika grad av 

integritet kan knappast ha varit vad lagstiftaren eftersträvat. I NJA 2008 s. 1096 I-II 

hänvisar domstolen till 2005 års proposition där det uttalas att våldtäktsbrottet ska vara 

reserverat för de värsta sexuella kränkningarna men inget om att övergrepp med inslag av 

penetration på det kvinnliga könsorganet är mer kränkande för att det är mer 

integritetsnära än det manliga könsorganet.319 Likhet inför lagen som rättsgrundsats borde 

omöjliggöra en rättslig hållning där kvinnor kan kränkas på ett allvarligare sätt än män på 

grundval av anatomi.  

För det andra är det inte bara övergrepp på män utan alla övergrepp utan inslag av 

penetration på både kvinnor och män som kommer bedömas som mindre allvarliga. Det 

finns ett antal utnyttjanden av det kvinnliga och det manliga könsorganet och kroppen 

som inte innefattar penetration. Varje sexualhandling utan inslag av penetration i en 

övergreppssituation som inte följer normen för den värsta sexuella kränkningen (alltså ett 

samlag eller annan sexualhandling med inslag av penetration) skulle på förhand kunna 

betraktas som mindre klandervärd ur kränkningshänseende om praxis framhåller att 

intränganden i kroppen är de mest kränkande övergreppen. En så handlingsinriktad 

bedömning av kränkningen som fortfarande är aktuell innebär att rättstillämparen i själva 

verket bedömer handlingen och inte kränkningen. Detta är en slutsats som visas i bl.a. 
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Anderssons avhandling. Resultat är anmärkningsvärt eftersom lagstiftarens intention inte 

får ett praktiskt genomslag. 

Asp gör ett viktigt påpekande när han ställer sig frågande till var på skalan från 

kortvarig beröring till fullbordat samlag jämförelsen ska ta sig uttryck. Jag har själv valt att 

kalla detta för jämförelsepunkten. Asp själv framhåller att det, av praxis att döma, verkar 

som att jämförelsepunkten inte utgår från kortvarig beröring mellan exempelvis 

könsorgan och annan kroppsdel. 320  Slutsatsen har säkerligen fog för sig. Hade 

jämförelsepunkten varit lägre satt hade sannolikt inte samma fokus på penetration 

förekommit i den dömande praktiken. Vad som kan noteras i detta hänseende är 

dessutom att förarbetena beskriver att orala och anala samlag ska förstås som 

”inträngande i mun eller analöppning.” Redan här får vi enligt min mening en 

fingervisning om vilken jämförelsepunkt som ska föregå bedömningen.321 

Andersson beskriver att penetrationens framträdande ställning kan ha att göra med 

att lagstiftaren relaterar till normativa föreställningar om ett ömsesidigt heterosexuellt 

samlag när graden av sexuell kränkning ska uppskattas.322 Resonemanget leder in på en 

slutsats och en ståndpunkt som flera författare har gett uttryck för, dvs. att såväl 

jämförlighetsbedömningen som bedömningen av sexualhandlingarna företas mot 

bakgrund av en frivillig och ömsesidig sexualakt. 

Genom lagändringen år 2005 byttes påtvingat samlag mot samlag i lagtexten. 

Förändringen var inte avsedd att innebära någon förändring i sak.323 Det skulle fortsatt 

vara ett påtvingat samlag som jämförelsen skulle företas mot. Asp har betonat det 

olämpliga i skrivelsen som han menar bidrar till ökad otydlighet. Det är förstås inte 

samlaget i sig som är kränkande utan att det genomförts med tvång.324  

Andersson uttalar att det är möjligt att lagstiftaren relaterar till samlagsbegreppets 

betydelse vid ömsesidiga heterosexuella sexualhandlingar.325 Hon understryker att detta är 

olämpligt eftersom det i våldtäktsbestämmelsen är fråga om att definiera ett övergrepp. 

Offrets kränkning bör inte värderas efter lagstiftarens bild av en typisk ömsesidig 

                                                
320 Asp, Grader av kränkning – våldtäkt eller sexuellt tvång?, JT 2008/09 s. 81.	  
321 Prop. 1983/84:105 s. 17.	  
322 Andersson, Hans (ord) eller hennes?, 2004, s. 127.	  
323 Prop. 2004/05:45 s. 46.	  
324 Asp, Grader av kränkning – våldtäkt eller sexuellt tvång?, JT 2008/09 s. 80.	  
325 Andersson, Hans (ord) eller hennes?, 2004, s. 127.	  
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sexualhandling.326 Ett samlag vid en frivillig och ömsesidig sexualakt bör rimligtvis te sig 

annorlunda än sexualhandlingen samlag vid en våldtäkt resonerar Andersson.327 Detta 

ställningstagande bygger dock på premissen att ett samlag i sig inte innebär någon 

kränkning. I detta sammanhang finns det anledning att erinra om vad Berglund 

konstaterat i sin avhandling nämligen att bilden av vad som är en sexuell kränkning är 

beroende av ideologisk grund. Mot bakgrund av Berglunds premiss kan Anderssons 

påstående betraktas på olika sätt. Om det är tvånget som ses som det klandervärda i 

sexualbrottet och inte sexualhandlingen i sig kommer det inte finnas något problem med 

att lagstiftaren och rättstillämparen i själva verket relaterar till ömsesidiga 

sexualhandlingar. Ett exempel på det är 1976 års utredning som resonerade i denna 

riktning.328 Om det klandervärda i sexualbrottet i stället betraktas som att åsidosätta en 

annan människas sexuella självbestämmanderätt och integritet genom att tvinga till sig en 

sexuell handling framträder en annan syn på kränkningen. Kränkningen ligger i att inte 

respektera en människas sexuella autonomi. En sådan kränkning kan inte uppstå vid ett 

frivilligt samlag eftersom ömsesidigheten eliminerar ett intrång i autonomin. Det kan 

konkluderas att det synsätt som är förhärskande i gällande rätt är att det är skillnad mellan 

ett påtvingat och ett ömsesidigt samlag eftersom den sexuella kränkningen förläggs till 

intrånget i en människas sexuella självbestämmande och integritet. 

Wegerstad menar att på det sätt som sexualhandlingen refereras till erotisk sexualitet i 

det straffrättsliga systemet så skapas våldtäktsbrottet i relation till ömsesidig sexualitet.329 

Sexualbrotten som brottskategori skapas mot bakgrund av vad hon kallar den erotiska 

sexualiteten. Dels formuleras sexualiteten som något positivt och skyddsvärt för den 

enskilda människan, något som hör till dennes personlighet. Dels begripliggörs de 

straffvärda handlingarna mot bakgrund av erotisk sexualitet.330 Hon hänvisar bl. a till en 

hos Coates och Wade formulerad slutsats nämligen att unilateralt sexuellt våld 

ömsesidiggörs genom att sexualhandlingarna beskrivs som erotiska och romantiska.331 

Samma tendens kan enligt henne uppfattas i det svenska straffrättssystemet. Till skillnad 

                                                
326 Andersson, Hans (ord) eller hennes?, 2004, s. 127.	  
327 Andersson, Hans (ord) eller hennes?, 2004, s. 127.	  
328 SOU 1976:9.	  
329 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 310.	  
330 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 310.	  
331 Coates och Wade (2004) samt Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 311.	  
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från Andersson menar Wegerstad att invändningen om att handlingen i själva verket var 

ömsesidig är invävd i hur sexualbrotten skapas i det straffrättsliga systemet. Hon menar 

att när man benämner något som ett sexualbrott så benämner man samtidigt handlingen 

som en möjligt erotisk ömsesidig handling i det straffrättsliga systemet.332 

Berglund anför att den straffrättsliga utformningen av sexualhandlingen relateras till 

föreställningar om ömsesidig våldsfri sexualitet. Konstruktionen av den sexuella 

kränkningen bygger på en beskrivning av sexualiteten i sig, alltså den ”normala” frivilliga 

sexualiteten. Den sexuella kränkningen definieras inte ur brottsoffrets perspektiv. Hon 

konstaterar därför att förutsättningarna att tala om brottsoffrets kränkning är 

begränsade. 333  Om kränkningen inte är förankrad i ett brottsofferperspektiv saknas 

förutsättningarna att straffrättsligt klandra utifrån hänsynstagande till vad ett sexuellt 

övergrepp gör med en person. Det skulle kunna framhållas som olyckligt mot bakgrund 

av att fokuseringen på den sexuella kränkningen i våldtäktsbestämmelsen på en 

övergripande nivå syftar till att stärka brottsoffrens rättsskydd.334 Hur och utifrån vems 

perspektiv bedömningen av kränkningen ska ta sin utgångspunkt är också diskutabelt. Det 

står klart att det inte är offrets personliga grad av kränkning som uppskattas i dagsläget. 

Detta vore heller inte eftersträvansvärt med tanke på de avsevärda svårigheter det skulle 

innebära. Utöver rena bevissvårigheter vore risken för godtycklighet och problemen med 

förutsebarhet och enhetlighet i rättstillämpningen anmärkningsvärda. En generell 

kränkningsnorm svarar dessutom bättre mot syftet med kränkningens centrala position. 

Det är de brottsutsatta som grupp som ska få ett förstärkt skydd genom betoningen av 

kränkningen. Här är det förståelsen av vad ett sexuellt övergrepp gör med en människa 

typiskt sett som är av intresse och inte i det enskilda fallet. 

Den hypotes författarna ger uttryck för är uppseendeväckande i flera avseenden. Om 

vad som jämförs är ett ömsesidigt samlag och ett sexuellt övergrepp kan vi återigen 

konkludera att det inte är kränkningarna som jämförs utan handlingarna. Möjligt att 

ifrågasätta är dock hur de kommer fram till sin slutsats. Frågan kan väckas hur de menar 

att jämförlighetsbedömningen egentligen företas mot bakgrund av ett frivilligt samlag när 

omständigheter relaterade till ofrivillighet samtidigt vägs in i bedömningen. Det kanske 
                                                
332 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 311 f.	  
333 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 374.	  
334 Prop. 2012/13:111 s. 34.	  



	   78 

heller inte måste vara ett problem att jämförelsenormen är ett frivilligt samlag om det 

endast avser det sexuella rekvisitet. Det största problemet enligt mig är emellertid att det 

inte finns ett alternativ till att utgå från (en möjligt ömsesidig) samlagshandling vid 

bedömningen av om en kvalificerad sexuell handling föreligger. Med det inte sagt att 

samlagsbegreppet borde kunna konstrueras vidare. Kanske kunde det vara utformat så att 

såväl anala och orala samlag skulle omfattas, härigenom kan de inbyggda problemen i en 

heteronormativ jämförelsenorm undkommas. Genom att konstruera brottet enkom 

utifrån en kränkning uppstår avgränsningsproblem. Det skulle kräva en specificering och 

konkretisering av kränkningen som vi i dag är långt ifrån. Av denna anledning kom 

kommittén i SOU 2010:71 till slutsatsen att det inte är lämpligt att bara låta kränkningen 

avgränsa det kriminaliserade området.335  Det är emellertid inte ett självändamål eller 

kanske ens eftersträvansvärt att endast låta kränkningen avgränsa det kriminaliserade 

området. Det är inte av denna anledning jag menar att kränkningen bör förtydligas utan i 

stället för att förstå varför våldtäktsbrottet är klandervärt och vari kränkningen ligger. 

Förmodligen är det den mest lyckade lagtekniska lösningen att uppskatta kränkningen 

mot bakgrund av en faktisk och tydligt avgränsad handling. 

Det är tydligt att de handlingar som till sin tekniska karaktär är mest samlagsliknande 

fortsatt anses utgöra de värsta sexuella kränkningarna.336 Som ett antal författare noterat 

ses förekomst av penetration regelmässigt som mest kränkande. Detta trots lagstiftarens 

försök att fästa mindre vikt vid sexualhandlingens tekniska karaktär till förmån för 

kränkningen.337 Det finns emellertid inga prejudicerande fall avseende bedömningen av 

om kvalificerad sexuell handling föreligger efter 2013 års lagändring.338 Det är dock inte 

säkert att det skulle ha blivit en annan bedömning. Förutsättningarna för att komma till en 

annan bedömning efter 2013 års lagändring är inte godare. Ändringen från kränkningens 

art till allvar har inte medfört några förtydliganden eller andra verktyg för att bedöma 

kränkningen på något annat sätt än tidigare. Detta var heller inte avsikten med 

lagändringen utan denna syftade till att understryka och framhäva kränkningen som den 

                                                
335 SOU 2010:71 s. 268.	  
336 Se här NJA 2008 s. 482 I-II samt NJA 2008 s. 1096 I-II. 
337 Prop. 2012/13:111 s. 34.	  
338 SFS 2013:365 trädde ikraft den 1/7 2013, HD:s dom i NJA 2013 s. 548 meddelades den 13/6 2013.	  



	   79 

avgörande komponenten i jämförelsebedömningen.339 Detta kan vara en anledning till 

varför kränkningsbedömningen inte har tagit en annan riktning i något prejudicerande fall 

efter den senaste lagändringen. Vad Wegerstad yttrat tror jag är en nyckelmening i 

sammanhanget. Hon säger att kränkning av sexuell integritet är alltför abstrakt formulerad 

för att kunna användas för att avgränsa och gradera straffvärda handlingar.340 Så abstrakt 

formulerade begrepp kan inte ge någon vägledning i praktisk juridisk verksamhet. 

Kränkningen tenderar att bli en chimär i den juridiska behandlingen trots att det från 

lagstiftarens håll har betonats att denna ska träda i förgrunden.341  

5.5 Kränkningen som kroppsligt förankrad 

Lernestedt riktar in sig på utvecklingstendenserna hos skyddsintresset sexuell integritet 

som han beskriver har gått från det fysiska mot det mentala och från det konkreta mot 

det abstrakta.342 Vad som betonas i dag är det inre angreppet på den sexuella integriteten. 

Wegerstad har delvis motsatt sig Lernestedts tolkning av utvecklingstendensen. Rörelsen 

bort från det kroppsliga mot det mentala ska förstås utifrån att det skyddsvärda subjektet 

ges utrymme i konstruktionen av det straffvärda på ett nytt sätt.343  Hon menar att 

straffvärda handlingar nu skapas med hänvisning till vad övergreppet gör med en person 

och inte bara mot åberopande om vad gärningen är.344 Skyddsvärdheten skapas emellertid 

fortfarande mot bakgrund av det skyddsvärda subjektets kropp. Hon menar att vi inte har 

lämnat den kroppsliga sfären utan att de kroppsliga och abstrakta dimensionerna 

samexisterar.345 Wegerstad ser snarare motstridigheter än en rörelse mot det ena eller 

andra.346 Vidare menar hon att motstridigheterna kan ses som ett uttryck för hur olika 

perspektiv strider om tolkningsföreträde. Hon menar att å ena sidan existerar ett nytt 

brottsofferperspektiv som betonar vikten av att de brottsutsattas erfarenheter påverkar 

                                                
339 Prop. 2012/13:111 s. 34.	  
340 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 184.	  
341 Prop. 2012/13:111 s. 34 ff. Problematiken med att begagna odefinierade begrepp diskuteras ovan i 5.2.	  
342 Lernestedt, Sexualitet är i betraktarens öga? JFT 2003/04, s. 398-434.	  
343 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 185.	  
344 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 185.	  
345 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 185.	  
346 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 185.	  



	   80 

lagstiftningens utformning, å andra sidan existerar ett fortsatt förövarperspektiv som 

placerar det straffvärda subjektet först och fokuserar gärningspersonens handlande.347 

Där Lernestedt framhåller det klandervärdas essens som att använda någons kropp 

för att bereda sig själv sexuell njutning menar Jareborg och Friberg att det är olämpligt att 

begripliggöra den sexuella kränkningen som ett utnyttjande av person som ett redskap. 

De vill understryka den sexuella kränkningen som en själskränkning framför en kroppslig 

kränkning. 348  Det sätt Lernestedt beskriver det klandervärdas essens på motsäger 

tolkningen av det skyddsvärda som abstrakt framför konkret och mentalt framför 

kroppsligt. Kränkningen förkroppsligas genom att förlägga klandervärdheten till 

utnyttjandet av kroppen som ett redskap för ett sexuellt ändamål.  

Samtidigt är det inte helt säkert om en sexuell handling alltid måste vara kroppsligt 

förankrad för att kunna bedömas som kvalificerad med hänsyn till kränkningen. Under 

brottsbalkens livstid har kravet på exempelvis direkt kroppslig beröring luckrats upp. I 

förarbetena har det exempelvis fastställts att sexuella handlingar där direkt beröring 

hindras av exempelvis ett klädesplagg ändå ska kunna bedömas som kvalificerade.349 En 

fråga som väckts utan att få något slutgiltigt svar är om en sexuell handling utan all form 

av beröring där offer och förövare inte ens befinner sig i samma rum kan utgöra en 

kvalificerad sexuell handling.350  Frågan aktualiseras exempelvis när förövaren förmår 

brottsoffret att posera sexuellt via webbkamera eller dyl. Utgångspunkten är enligt 

förarbetena trots allt fortfarande att någorlunda varaktig beröring ska ha ägt rum.351 

Således förläggs utrymmet för var kvalificerade sexuella kränkningar kan uppstå till det 

kroppsliga rummet. Så som lagstiftningen är utformad i dag borde det ändå stå klart att 

sexualhandlingen måste vara manifesterad i någon form av kroppslig handling. Syftet med 

denna kommentar är att ställa frågan om det kanske inte är så att en sexuell kränkning av 

sådan dignitet att våldtäktsbrottet aktualiseras måste ha uppstått med utgångspunkt i 

någon kroppslig handling. I sådant fall blir kanske kroppen ofrånkomligen ett redskap i 

någon mån även om det inte är just det kroppsliga utnyttjandet som den sexuella 

                                                
347 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 185.	  
348 Jareborg och Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, 2010, s. 87 f.	  
349 Prop. 2004/05:45 s. 34.	  
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351 Prop. 2004/05:45 s. 33 f.	  
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kränkningen tar sikte på. Det är ur en sådan tankekedja inte så märkligt att säga att 

kroppen utnyttjas som ett redskap. Det är visserligen inte det klandervärdas essens men 

det är onekligen avgörande för att en själslig kränkning ska kunna uppstå. Den kroppsliga 

kränkningen kan kanske inte separeras från den själsliga. Det kroppsliga utnyttjandet (som 

redskap) tjänar som en katalysator för den själsliga kränkningen.  

Den kroppsligt förankrade kränkningen diskuteras av Asp, Lernestedt och Wegerstad 

som intar något olika positioner. Både Asp och Lernestedt pratar om olika ”laddade” 

kroppsdelar och integritetsskalor utifrån kroppens konstitution. Lernestedt talar om en 

skala från de mest till de minst sexuella handlingarna (och kränkningarna) utifrån gällande 

rätt - könsorgan mot könsorgan, könsorgan mot nästan lika laddad kroppsdel (mun, anus, 

kanske kvinnobröst), könsorgan mot mindre laddad kroppsdel osv.352 Asp talar om en 

stegrande integritetsskala som tar avstamp i kroppens utsida och rör sig mot könsorganen 

och kroppens insida som mest laddade. 353  Även Wegerstad sluter sig till att det 

skyddsvärda och straffvärda i våldtäktsbrottet tar sin utgångspunkt i kroppen och i 

synnerhet i könsorganen där könsorganen konstrueras som sexuella i sig själva. 354 

Samtliga författare poängterar att det straffvärda och skyddsvärda handlar om mer än bara 

kroppsliga handlingar och kroppslig integritet. Könsorganen begripliggörs som sexuella 

inte bara för att det är fråga om könsorgan utan för att vissa kroppsdelar konstrueras som 

sexuella i vissa subjektsrelationer och situationer.355 Wegerstad beskriver det som att 

skyddsvärdheten konstrueras som en interaktion mellan kropp och avsikt.356 Betydelsen 

av den sexuella avsikten som Wegerstad framhåller för skapandet av det skyddsvärda är 

möjligt att diskutera utifrån skyddsintresset sexuell integritet och även utifrån betydelsen 

av en sexuell avsikt hos gärningspersonen vilket kommer att behandlas i nästa avsnitt. 

5.6 Betydelsen av handlingens sexuella inriktning 

I detta sammanhang är det möjligt att ställa sig frågan vilken betydelse gärningspersonens 

syfte eller motiv kan ha för den sexuella kränkningen. Lernestedt har framhållit att det 

                                                
352 Lernestedt, Sexualitet är i betraktarens öga? JFT 2003/04, s. 410.	  
353 Asp, Grader av kränkning – våldtäkt eller sexuellt tvång?, JT 2008/09 s. 82 f.	  
354 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 187.	  
355 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 188.	  
356 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 188.	  
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vore mindre lämpligt att låta gärningspersonens syfte vara avgörande för när en kränkning 

betraktas som sexuell och inte.357 Denna ståndpunkt ligger i linje med hur gällande rätt 

har utvecklats på senare tid. I NJA 2013 s. 548 fastställdes att gärningspersonens avsikt 

saknar betydelse för om en handling ska kunna bedömas som ett sexualbrott eller inte. 

Vissa handlingar presumeras ha en sexuell prägel och vara ägnade att kränka offrets 

sexuella integritet om de utförts utan erforderligt samtycke.358 HD:s slutsats i NJA 2013 s. 

548 var egentligen inte oväntad. Avgörandet ligger i linje med hur den sexuella prägeln 

behandlas när det gäller samlag eller andra (uppenbart) kvalificerade sexuella handlingar, 

dvs. att samlag presumeras ha en sexuell prägel och kränka offrets sexuella integritet 

oavsett vad som var gärningspersonens avsikt.  

Lernestedts fråga är emellertid inriktad på gärningspersonens presumtiva sexuella 

motiv i det enskilda fallet. Bedömningen av sexuell prägel är som bekant typiserad. I och 

med 2013 års fall torde det stå klart att gärningspersonens sexuella syfte i det enskilda 

fallet är oväsentligt under vissa omständigheter och vissa handlingar.359 Det sexuella syftet 

kan dock få betydelse i det enskilda fallet efter en helhetsbedömning vid atypiska 

sexualhandlingar.  

Det typiserade sexuella intresset är betydelsefullt att diskutera eftersom detta är 

utgångspunkten för bedömningen av en sexuell handling. Wegerstad menar att det 

sexuella begäret eller intresset fortfarande har stor betydelse för avgörande av det 

straffvärda och skyddsvärda. Som diskuterades ovan menar hon att den sexuella 

integriteten ska förstås som skydd från annans sexuella begär. Det straffvärda är det 

sexuella begäret manifesterat i en handling. Hon noterar att den sexuella driften hade en 

framträdande betydelse vid brottsbalkens tillkomst där sexualdriften framstod som något 

skadligt i sig och det skyddsvärda konstruerades som frihet från denna skadliga sexualitet. 

Wegerstad menar att det fortfarande är den erotiserade sexuella driften som avgränsar 

sexualbrotten. Genom bl.a. nya problemformuleringar av sexualbrotten där våldtäkt sågs 

som sexualiserat våld360 förändrades delvis denna syn. I de förslag som gav upphov till 

lagstiftningsreformer hänvisades inte längre till sexualdriften. Däremot menar Wegerstad 
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att man i de samtida sexualbrottsreformerna i stället hänvisar till sexuellt intresse. Detta 

sexuella intresse förefaller enligt henne huvudsakligen innebära detsamma som sexuell 

drift.361 

Även om den sexuella prägeln presumeras när det gäller dessa handlingar och därför 

inte träder i förgrunden i det enskilda fallet så finns det ett grundantagande om sexuellt 

intresse inkorporerat i en sådan bedömning. Presumtionen om sexuell prägel är ett 

antagande om att vissa handlingar alltid syftar till att tillfredsställa eller reta den sexuella 

driften. Det framhålls att en handling utmärker sig som sexuell ifall den typiskt sett syftar 

till att reta eller tillfredställa sexuell drift. Därmed antar man också att vad som driver 

fram en sexuell handling (eller ett sexuellt övergrepp om övriga rekvisit är uppfyllda) är 

sexuell lust. I ett sådant antagande finns en presumtion om att sexuell drift är 

orsaksförklaringen till sexualbrott. Den erotiserade sexualiteten framträder således som 

avgörande för vad som är ett sexualbrott eller inte. Jag kommer därför till slutsatsen, i 

likhet med Wegerstad, att vad som särskiljer sexualbrotten är erotiserad sexualitet. 

5.7 Slutsatser och avslutande kommentarer 

5.7.1 Slutsatser 

Vad som funnits genom arbete med denna uppsats kan summeras i ett antal mer eller 

mindre konkreta punkter. Hur den sexuella kränkningen ska tolkas kan inte sammanställas 

i några exakta slutsatser. Lagstiftaren har inte hanterat dessa frågor på ett så handfast sätt 

att några konklusioner om vad den sexuella kränkningen de facto är kan göras. Ett antal 

tendenser kan ändå skönjas och vissa slutsatser är möjliga att dra i förhållande till 

kränkningen och skyddsintressena.  

 

Behandlingen av kränkningen i den lagstiftande och dömande praktiken är fortsatt 

mycket handlingsorienterad. Vad en kränkning är beskrivs inte uttryckligen mer än i vaga 

ordalag som ofta relaterar till brottets skyddsintressen, vilka också saknar en exakt och 

entydig innebörd. Kränkningen beskrivs och förstås genom att konkretiseras till en 

handling och gärningsomständigheter, tvärtemot vad som varit lagstiftaren intention, där 

                                                
361 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 206 ff.	  
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samlaget används för att beskriva vad en kränkning är. Som flera författare tidigare 

konstaterat sluter också jag mig till att vad som betraktas som mest kränkande, förutom 

samlaget, är samlagsliknande handlingar med inslag av penetration. Samlaget betraktas 

som den yttersta kränkningen och kränkningen graderas utifrån hur handlingen är 

konstruerad tekniskt samt utefter hur samlagsliknande den är i den dömande praktiken. I 

förarbetssammanhang diskuteras kränkningen i huvudsak i relation till graderingen och 

ofta inom ramen för diskussion om huruvida samlaget ska utgöra jämförelsenorm.  

Min slutsats är att på en nivå är vad som utgör en sexuell kränkning tydligt. Den 

sexuella kränkningen har förkroppsligats i ett antal handlingar även om kränkningen 

också betraktas som något mer än bara kroppsligt. Utifrån den kroppsligt förankrade 

handlingen uppstår en slags själslig skadeeffekt som träffar en särskild sexuell integritet. 

På en annan essentiell nivå är kränkningen obehandlad. På frågan vad en sexuell 

kränkning innebär och vad den träffar finns inget entydigt eller självklart svar att få. 

I gällande rätt är den sexuella kränkningen alltför opreciserad för att kunna ges 

självständig betydelse i den rättsliga hanteringen. Det betyder inte i sig att centrala och 

samhöriga begrepp som kränkning, integritet och sexualitet inte fylls med innehåll men 

detta görs på underförstådd basis eller utifrån social konstruktion i en samhällelig kontext. 

Precis som Wegerstad konstaterar i sin avhandling tror jag att sexualiteten i sexualbrotten 

är vad som avskiljer denna brottskategori från andra brott mot person. Vad som avses 

med sexualitet är erotisk och lustfylld sexualdrift. Detta innebär att begreppet sexuell 

kränkning begripliggörs mot bakgrund av sexuell drift. Min slutsats är att en sådan 

förståelse av sexualbrotten inte besvarar varför våldtäktsbrottet är straffvärt och varför 

sexualbrotten ska avskiljas som brottskategori. 

5.7.2 Avslutande kommentarer 

Mot bakgrund av vissa jämställdhetspolitiska målsättningar som väckts på 

sexualbrottsområdet, bl.a. att motverka diskriminerande lagskrivningar, stärka 

brottsoffrens rättsskydd, 362  finns det anledning att säga något om behandlingen av 

kränkningen ur ett genusvetenskapligt perspektiv. Franke argumenterar för att 

benämningar som essentialiserar vissa handlingar som till sin natur sexuella eller erotiska 
                                                
362 Jareborg och Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, 2010, s. 87.	  
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tenderar att osynliggöra maktutövning genom sexualitet.363 Wegerstad menar att detta 

stämmer väl in på hur sexualbrotten skapas och avskiljs i det straffrättsliga systemet. Det 

sexuella inslaget behandlas som underförstått men ges mening genom referens till erotisk 

sexualitet.364 

Det finns inget självändamål i att vidga våldtäktsbegreppet, det kan tvärtom vara av 

intresse att slå vakt om att dess innebörd inte urlakas. Brottet ska enligt förarbetena vara 

reserverat för de värsta sexuella kränkningarna. De inneboende problemen med 

våldtäktslagstiftningen läks inte genom utökad lagstiftning eller genom att vidga och 

bredda det kriminaliserade området. Med denna kommentar vill jag i stället ställa frågan 

om vi egentligen har någon reell förmåga att nå de jämställdhetspolitiska målsättningarna 

med nuvarande utformning av sexualbrottslagstiftningen. Frågan kan betraktas på två 

nivåer. Dels utifrån hur den kriminalpolitiska problemformuleringen har kommit till 

uttryck i faktisk lagstiftning och dels utifrån hur det straffrättsliga systemet är utformat på 

straffrättens teorinivå. För det fall vi ser sexualbrotten som ett utflöde av sexuell drift och 

inte som ett uttryck för ojämställdhet mellan könen där utövandet av sexualiserat våld 

bidrar till att reproducera förtryck – således som ett medel för maktutövning – kommer 

lagstiftningens förmåga att motverka ojämställdhet mellan könen att vara begränsad. Om 

kränkningen inte förstås (också) i relation till ett maktutövande där sexualiteten är ett 

verktyg för att reproducera förtryck kommer det inte finnas några rättsliga möjligheter att 

straffrättsligt klandra våldtäktsbrottet som ett ojämställdhetsproblem. Precis som har 

gjorts i brottet kvinnofridskränkning krävs det att maktutövande abstraheras som något 

klandervärt. Det klandervärda i våldtäktsbrottet i gällande rätt omfattar inte en könsaspekt 

eller en maktanalys. Förmågan att straffrättsligt klandra att våldtäktsbrottet till stor del 

utövas av män mot kvinnor just för att de är kvinnor saknas därför.365 

De senare lagstiftningsreformerna har sökt motverka en handlingsorienterad 

bedömning av kränkningen eftersom den inte anses generera ett tillräckligt rättsskydd. 

Det finns fog för detta. Om kränkningen i själva verket bedöms i relation till en ömsesidig 

sexualhandling och inte ur brottsoffrets perspektiv kommer bedömningen inte att 

                                                
363 Franke, Putting sex to work, i: Left legalism/Left critique. (2002) s. 290-294.	  
364 Wegerstad, Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar, 2015, s. 310.	  
365 Enligt BRÅ var 98 % av de som misstänktes för sexualbrott under år 2013 män, i 96,09 % av de anmälda 
våldtäktsfallen mot vuxna över 18 år under 2014 var offren kvinnor. Se länk i källförteckningen.	  
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relateras till brottsoffrens verklighet och upplevelse av övergreppet. Det som övergreppet 

graderas mot bakgrund av utgör ingen kränkning överhuvudtaget. I enlighet med vad 

Berglund anför blir förutsättningarna att tala om den individuella kränkningen 

begränsade.366 

Precis som Berglund argumenterar för i sin avhandling tror jag att en värderingsfri 

straffrätt är en omöjlighet. Hur individ och verklighet beskrivs på straffrättens teorinivå 

kommer att påverka hur straffrätten har möjlighet att behandla kränkningen och 

skyddsintressena. Denna slutsats är intressant inte minst för att den antyder att en viss 

ideologisk grund kan omöjliggöra att somliga aspekter i ett brott kommer att kunna 

uppmärksammas. Om individen ses som fri och i full besittning av exempelvis sin 

sexuella självbestämmanderätt kommer man aldrig att kunna ta hänsyn till att frihet kan 

vara villkorad. Det kan vara fråga om samhälleliga strukturer eller föreställningar om kön 

och sexualitet vilka kommer påverka individens tillgång till sin sexuella 

självbestämmanderätt. Berglund har visat att den människa som straffrätten prioriterar 

skiljer sig från kvinnoforskningens människa.367 Den straffrättsliga individen förstås som 

liberalt orienterad, som fri och autonom. Kvinnoforskningens individ förstås som präglad 

av sin kontext vad avser kön, etnicitet, socioekonomisk bakgrund etc. Om man betraktar 

frågan om straffrättens förmåga att producera jämställdhet och ökat rättsskydd ur den 

synvinkel som Berglund gör gällande uppstår onekligen vissa problem. Ett 

jämställdhetspolitiskt förslag bygger på en verklighetsbeskrivning och en syn på individen 

som inte överensstämmer med straffrättens, åtminstone inte på straffrättens teorinivå. 

Detta kan i sig medföra problem med att realisera vissa jämställdhetspolitiska ambitioner, 

däribland ett ökat rättsskydd för kvinnor, som lagstiftaren kan tänkas ha menar jag.  

5.7.2.1 Avslutningsvis 

Avslutningsvis vill jag ta tillfället i akt och sätta våldtäktsbrottet i relation till samtiden och 

den pågående debatten om sexualbrotten. Lernestedt har uttryckt att sexualstraffrätten 

befinner sig i en allvarlig rethinking-fas och därmed också i ett upphettat läge.368 Han 

tycks mena att hur vi ser på sexualbrott är föremål för ifrågasättande men också för 

                                                
366 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 374.	  
367 Berglund, Straffrätt och kön, 2007, s. 397.	  
368 Lernestedt, Sexualitet är i betraktarens öga? JFT 2003/04, s. 399.	  
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omvärderingar. De motstridigheter som Wegerstad har uppmärksammat och som jag 

menar att det finns fog för signalerar att det finns olika perspektiv på sexualbrotten som 

strider om tolkningsföreträde. Det tycks som en viss rättslig förvirring eller valhänthet 

präglar våldtäktsbrottet i dess nuvarande lydelse. 

Våldtäktsbrottet har som bekant genomgått omfattande reformer sedan brottsbalkens 

tillkomst. Vi har sett en uppluckring av våld- och hotrekvisiten i medeldimensionen, 

detsamma gäller i den sexuella dimensionen. Den fortsatta tendensen går mot ytterligare 

uppluckringar, här kan framhållas ett slopat krav på sexuellt syfte vid vissa 

sexualhandlingar under vissa omständigheter igenom 2013 års fall.369 Det är möjligt att vi 

närmar oss en samtyckesreglering på området genom att frågan ännu en gång är uppe för 

utredning.370 

Det är tydligt att vad som betraktas som det mest klandervärda i brottet inte är 

förekomst av våld eller hot utan primärt ligger i det sexuella utnyttjandet.371 Detta märks 

inte minst i den allmänna opinionen.372 I allmänhetens ögon står det nog ganska klart att 

våldtäktsbrottet främst handlar om en slags själskränkning. Opinion eller allmänt 

rättsmedvetande förkastas ofta som något som äventyrar våra rättsstatsideal. Juridiken 

måste emellertid förstås i den samhälleliga kontext den verkar i. Ett juridiskt system fyller 

inte någon funktion om det inte tillämpas, ytterst är det utformat för att tjäna ett samhälle 

och dess medborgare. Det är naturligtvis nödvändigt att slå vakt om ett system som står 

stabilt och opåverkat inför alla tendenser i ett modernt samhälle. När det allmänna 

rättsmedvetandet hamnar för långt ifrån gällande rätt eller den dömande makten uppstår 

emellertid alienation inför rättssystemet. Den enskilde tenderar att uppleva sig rättslös. 

Härigenom urholkas tilltron till rättssamhället vilket också kan bidra till att det 

straffrättsliga systemet förlorar sin legitimitet. En kriminalpolitisk ambition på 

sexualbrottsområdet har varit att stärka brottsoffrens rättskydd. Jag lämnar föremålet för 

denna uppsats med en övertygelse om att lagstiftaren måste ta ställning till vad som är 

våldtäktsbrottets essens för att en sådan ambition ska kunna infrias. 

                                                
369 NJA 2013 s. 548.	  
370 Kommittédirektiv 2014:123.	  
371 Jareborg och Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, 2010, s. 92.	  
372 Här kan Fatta-rörelsen framhållas, en ideell lobbyrörelse för en samtyckesbaserad lagstiftning, omnämnd av bl. a. 
Leijonhufvud i Svensk sexualbrottslag – en framåtsyftande tillbakablick, 2015.	  
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I gällande lagstiftning betonas att det är kränkningen av var och ens sexuella integritet 

och självbestämmande som är det centrala i brottet. Om man vill vidmakthålla denna 

ståndpunkt blir det som jag har argumenterat för också viktigt att ta ställning till vad 

kränkningen innebär och vad som kränks. Genom att ta ställning till kränkningen och vad 

som särskiljer sexualbrotten, från andra brott mot person men också som straffvärd 

brottskategori, väljer lagstiftaren väg vad gäller rättsutvecklingen. 

Sexualbrottslagstiftningen står som jag ser det inför ett vägskäl. 
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6 Källförteckning 

Offentligt tryck 

Propositioner 

Prop. 1962 nr 10, del A, förslag till brottsbalk 

Prop. 1983/84:105 om ändring i brottsbalken m.m. (sexualbrotten) 

Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid 

Prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning 

Prop. 2012/13:111 En skärpt sexualbrottslagstiftning 

Statens offentliga utredningar 

SOU 1935:68 Promemoria angående ändringar i strafflagen beträffande straffsatserna för särskilda 

brott m.m. 

SOU 1953:14 Förslag till brottsbalk 

SOU 1962:10 B Svensk ekonomi 

SOU 1976:9 Sexuella övergrepp 

SOU 1982:61 Våldtäkt och andra sexuella övergrepp 

SOU 1995:60 Kvinnofrid 

SOU 2001:14 Sexualbrotten – ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor 

SOU 2010:71 Sexualbrottslagstiftningen – utvärdering och reformförslag 

Övrigt offentligt tryck 

Skr. 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor 

Kommittédirektiv 2014:123 Översyn av våldtäktsbrottet 
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