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Sammanfattning 
 
Olovlig spridning av sexuellt alternativt naket bildmaterial, i dagligt tal kallat ”hämndporr”, 

har blivit ett relativt vanligt problem på internet men saknar specifik brottskategorisering. 

Praxis varierar, från fall till fall, avseende tillämplig brottstyp vilket medför risk för 

otillbörliga skillnader i lagföring. Så t.ex. har vissa fall bedömts som förtal medan andra 

snarlika fall bedömts som sexuellt ofredande alternativt ofredande. Problematiken med 

lagföring av olovlig spridning av sexuellt alternativt naket bildmaterial har på senare tid 

uppmärksammats av såväl medier som på politisk nivå. Flera motioner har inlämnats till 

riksdagen med lagstiftningsförslag om att ”hämndporr” bör kategoriseras som sexualbrott. 

Med utgångspunkt i straffrättens historia och bakomliggande principer för kriminalisering 

behandlar uppsatsen tänkbara brottskategoriseringar av och primärt skyddsintresse för olovlig 

spridning av sexuellt alternativt naket bildmaterial. Vid den historiska genomgången har det 

framkommit att ett och samma brott kan kategoriseras in under olika kapitel. Idag råder en 

viss överkriminaliseringstrend inom straffrätten innebärande att en hel del nya kriminal-

iseringar tillkommit. Därför behöver krav ställas på de bakomliggande skyddsintressenas 

precision vid en kriminalisering av olovlig spridning av sexuellt alternativt naket bildmaterial. 

Det är vidare av vikt att diskutera vilka eller vilket skyddsintresse som skulle vara det primära 

eftersom detta har betydelse för brottets kategorisering.  

 

Vidare tycks det avgörande för att något ska kategoriseras som ett sexualbrott vara att 

gärningen innehåller en tillräcklig grad av sexuellt moment. Vad som utmärker det sexuella är 

dock omdiskuterat. Avgörande för om olovlig spridning av sexuellt alternativt naket 

bildmaterial lämpligen kan kategoriseras som ett sexualbrott under BrB 6 kap. vore om 

spridningen får anses innebära en tillräcklig grad av ett sådant sexuellt moment. Andra kapitel 

som en kriminalisering av olovlig spridning av sexuellt alternativt naket bildmaterial skulle 

kunna placeras under är BrB 5 kap., 4 kap. eller 16 kap.  Olovlig spridning av sexuellt 

alternativt naket bildmaterial kommer med hänsyn till dess längd att förkortas till 

spridningsbrottet. Begreppet ”hämndporr” är missvisande eftersom en spridning inte alltid 

sker i hämndsyfte och bilderna inte alltid utgör pornografi. 
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1. Inledning  
“Det handlar i grund och botten om ett 

sexualbrott vars syfte är att förnedra någon på 

grund av hennes sexualitet och borde därför 

även kategoriseras som ett sexualbrott.” 1 

1.1 Allmänt 

Olovlig spridning av sexuellt alternativt naket bildmaterial, i dagligt tal benämnt 

”hämndporr”, har blivit en relativt vanlig företeelse i sociala medier men utgör inte ett 

specifikt brott. Olovlig spridning av sexuellt alternativt naket bildmaterial förkortas 

hädanefter till spridningsbrottet. Med beaktande av de varierande syften som kan finnas 

bakom en spridning och det varierande bildmaterial som sprids är begreppet ”hämndporr” 

missvisande. Att praxis på domstolsnivå varierar avseende tillämpligt brott, medförande risk 

för otillbörliga skillnader i lagföring, har på senare tid uppmärksammats i medier och bland 

politiker1, 2. Citatet ovan utgör del av en av flera motioner som nyligen lämnats in till 

riksdagen. Motionen föreslår att spridningsbrottet bör kategoriseras som ett sexualbrott under 

BrB 6 kap.2 Spridningsbrottet utgör ett kriminalpolitiskt problem i Sverige eftersom det inte 

utgör ett specifikt brott och är ett fenomen som debatterats i media.3 De bilder som sprids kan 

vara både i stilla och rörligt format, vilket inkluderar både bilder och filmer.4 När det i denna 

uppsats refereras till begreppet bild inbegriper det bilder i både stilla och rörligt format. 

Vidare kommer den personen som utsätter offret för spridningsbrottet att benämnas 

spridaren. 

  

1.2 Bakgrund	  	  

Kortfattat innebär spridningsbrottet en spridning av sexuella bilder eller nakenbilder, 

vanligtvis på internet, utan att personen på bildens samtyckt till spridningen.5 Vanligtvis görs 

                                                
1 Motion till riksdagen 2015/16:3071 av Anna Kinberg Batra m.fl., Motion till riksdagen 2015/16:2681 av 
Andreas Carlsson m.fl., Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl., Motion till riksdagen 
2015/16:2334 av Beatrice Ask m.fl., Motion till riksdagen 2014/16:2969 av Beatrice Ask m.fl. och Motion till 
riksdagen 2014/2313 av Sofia Damm. 
2 Motion till riksdagen 2015/16:513 av Birgitta Ohlsson och Robert Hannah, Motion till riksdagen 2015/16:1732 
av Edward Riedl och Motion till riksdagen 2015/16:584 av Ann-Christin Ahlberg och Pia Andersson. 
3 Schultz 2016 och Holmqvist 2015.  
4 Se bl.a. NJA 2015 s. 86 där en sexfilm olovligen spridits på internet. Se även Göta hovrätts dom med mål nr B 
2417-13 där en nakenbild på målsäganden lagts ut på Facebook. 
5 Scheller 2015 s. 558. 
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förtalsbestämmelsen i BrB 5:1 gällande vid spridningsbrottet.6 Sexuellt ofredande i BrB 6:10 

a och ofredande i BrB 4:7 har även gjorts gällande.7 I både media och i riksdagsmotioner har 

spridningsbrottet diskuterats såsom ett potentiellt sexualbrott. Vidare är de bilder som sprids 

nära kopplade till det sexuella. Med anledning av detta kommer uppsatsens huvudsakliga 

fokus att vara på sexualbrotten i BrB kap 6. 

 

Vidare har Europadomstolen i sin praxis konstaterat att spridning av sex- eller nakenbilder 

utgör en privat och integritetskänslig uppgift som faller under rätten till privatliv.8 Rätten till 

privatliv, som finns stadgad i Europakonventionen artikel 8, innefattar alltså ett skydd mot 

spridning av privata bilder. 9  Sverige är såsom medlemsstat i EU förpliktigat att följa 

Europakonventionens standarder och därmed tillgodose ett skydd som överensstämmer med 

kraven enligt artikel 8.10  

 

Brottsstatistik avseende spridningsbrottet är svår att finna.11 Detta kan innebära att ett stort 

mörkertal av människor får utstå denna typ av spridning. Samtidigt finns det exempel där 

drabbade personer fått psykiska besvär, förlorat sina arbeten, hånats, mobbats och i vissa fall 

begått självmord som följd av att de utsatts för ett spridningsbrott.12 Jämförelsevis finns 

sannolikt ett stort mörkertal som fallit offer för olika former av sexualbrott, speciellt om 

brotten begåtts i den privata sfären där offer och gärningsman är bekanta.13 Brott inom den 

privata sfären har lägre anmälningsfrekvens jämfört med brott som begås i den offentliga 

sfären av en okänd gärningsman.14 Offer för sexualbrott drabbas inte sällan av skuld- och 

skamkänslor.15 Dessa känslor förekommer även hos de som fallit offer för spridningsbrottet.16  

                                                
6 NJA 1992 s. 594. 
7 Se bl.a. Uppsala tingsrätts dom meddelad den 14 juni 2007, mål nr B 411-07 beträffande sexuellt ofredande. Se 
även hovrätten för Nedre Norrland dom meddelad den 3 oktober 2008, mål nr B 365-08 för ofredande. 
8 Van Hannover mot Tyskland.  
9 Axberger 2014 s. 90. 
10 Europakonventionen är sedan år 2010 svensk lag, se 2 kap. 19 § RF.  
11 Kronqvist 2013 s. 197. 
12 Svantesson och Magnusson Sjöberg 2011 s. 264 ff. 
13 SOU 2010:71 s. 83. 
14 Ibid s. 83 och BRÅ 2006:1 s.104.  
15 Ibid s. 83. 
16 Franklin 2014. 
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I engelska termer benämnt Blaming and Shaming Tendency.17 Ett exempel på rådande attityd 

gällande spridningsbrottet kan utläsas ur ett uttalande från Goldman18: 

“Still, for individuals who would prefer not to be a revenge porn victim or otherwise have intimate depictions of 

themselves publicly disclosed, the advice will be simple: don't take nude photos or videos.”19  

 

Innebörden av Goldmans yttrande är att ansvaret för spridningsbrottet bör bäras av offret och 

inte av spridaren. Denna attityd kan jämföras med existerande attityder rörande sexualbrotten, 

exempelvis när fokus i sexualbrottsmål blir på vilken klädsel brottsoffret bar vid den aktuella 

tidpunkten för det sexuella övergreppet. 20 Det faktum att det finns liknande tendenser 

beträffande skuldbeläggning av offer och låg anmälningsfrekvens för både spridningsbrottet 

och sexualbrotten behöver inte per se innebära att spridningsbrottet bör placeras under 

sexualbrottskapitlet. Dess likheter med sexualbrotten kan dock i vart fall indikera att detta är 

av intresse att titta närmare på. 

 

Jämfört med Sverige har vissa andra länder och delstater redan vidtagit mer omfattande 

lagstiftande åtgärder mot spridningsbrottet i form av kriminalisering. Exempelvis har Israel 

klassificerat spridningsbrottet som ett sexualbrott.21 Liknande hantering av spridningsbrottet 

har gjorts i USA där bl.a. delstaten Kalifornien genom kriminalisering försökt att hantera 

problemet med spridningsbrottet.22 Även delstaten Florida har kriminaliserat spridnings-

brottet i syfte att skydda mot sexuella trakasserier på internet.23 I jämförelse med de utbud av 

utländska källor som finns på området är antalet svenska källor begränsat. Med anledning av 

detta kommer utländska källor att beaktas. I Sverige har frågan om kriminalisering av 

spridningsbrottet dock lyfts av Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för 

den personliga integriteten (SOU 2016:7) som hädanefter förkortas till Utredningen om 

integritet och straffskydd. Utredningen om integritet och straffskydd föreslog att 

spridningsbrottet skulle placeras under frihet- och fridsbrotten i BrB 4 kap. I skrivande 

                                                
17 Ibid. 
18 Eric Goldman är professor vid Santa Clara University School of Law. 
19 Bloom 2014.  
20 Massi Fritz 2016. 
21 Jåma 2014 och Swedin 2014. 
22 Hart 2014 s. 2. 
23 Rodriguez 2014.  
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stund24 har det dock inte fattats något beslut om Utredningen om integritet och straffskydds 

förslag.   

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att diskutera under vilket kapitel i BrB som spridningsbrottet 

lämpligen skulle kunna placeras. De relevanta kapitlen för spridningsbrottet är BrB 4 kap. 

Om brott mot frihet och frid, 5 kap. Om ärekränkning, 6 kap. Om sexualbrott och 16 kap Om 

brott mot allmän ordning. Beträffande spridningsbrottets placering kommer diskussionen att 

ske delvis utifrån en historisk tillbakablick gällande hur kategorisering av brott under 

respektive kapitel gjorts och delvis utifrån straffrättsliga principer för en kriminalisering med 

fokus på skyddsintressen. BrB 6 kap. Om sexualbrott är i fokus för uppsatsen och därför 

kommer frågan angående vad som utmärker brott under BrB 6 kap. att mer ingående 

diskuteras. De bakomliggande skyddsintressena för sexualbrotten kommer därför att studeras 

närmare i syfte att möjliggöra en diskussion om vad som skiljer brotten under BrB 6 kap. från 

brotten i de tre andra kapitlen. Snarare än att diskutera huruvida spridningsbrottet borde vara 

ett sexualbrott så fokuserar uppsatsen på frågan hur en kriminalisering av spridningsbrottet 

skulle kunna placeras i BrB 6 kap. Vidare kommer betydelsen av en kategorisering av brott 

generellt att diskuteras. Slutligen ges en översiktlig inblick i vad företeelsen ”hämndporr” 

innebär och varför begreppet är problematiskt. 

 

De specifika frågeställningarna för uppsatsen är följande: 

1. Vad är innebörden av spridningsbrottet? 

2. Vad gör att ett brott placeras under BrB 4 kap. Om brott mot frihet och frid, 5 kap. Om 

ärekränkning, 6 kap. Om sexualbrott respektive 16 kap. Om brott mot allmän 

ordning? 

3. Vilken betydelse kan valet av en placering av spridningsbrottet få? 

4. Vilka skyddsintressen kan vara primära vid en kriminalisering av spridningsbrottet? 

 

                                                
24 Den 20 maj 2016. 
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1.4 Metod och material 

Med metod menas det tillvägagångssätt som uppsatsförfattaren avser att utgå från när denne 

hanterar sitt framtagna material, vilket kan illustreras med följande citat:  

”Metoden är vägen från problemformulering via materialet till ett påstående”.25  

 

I uppsatsen tillämpas en rättsanalytisk metod. Uppsatsen innehåller dock vissa 

rättsdogmatiska, rättshistoriska och rättspolitiska inslag i syfte att nå en så nyanserad 

argumentation som möjligt. Metodvalet styr främst det perspektiv uppsatsförfattaren har vid 

granskning av framtaget material, innebärande att olika metoder kan leda till att ett och 

samma material tolkas på olika sätt. Valet av metod är avgörande för hur frågeställningarna 

angrips. Därför är det viktigt att göra en distinktion mellan valet av metod och valet av 

material. 26 

 

Den rättsdogmatiska metoden har länge ansetts vara den dominerande metoden inom rätts-

vetenskapen. Den rättsdogmatiska metoden är en normativ vetenskap som kan användas vid 

fastställande av gällande rätt. Vid tillämpning av den rättsdogmatiska metoden är den 

traditionella rättskälleläran central, vilken består av fyra olika beståndsdelar med följande 

hierarkiska ordning: författningar, förarbeten, prejudikat och doktrin.27 Komponenterna till 

rättskälleläran är dock omdiskuterad.28 Den traditionella rättskälleläran kan även innefatta 

olika rättskälleprinciper som bl.a. används vid lagtolkning och rättsfallstolkning.29  Den 

rättsdogmatiska metoden har dock blivit kritiserad, bl.a. av Kleineman som menar att dess 

innebörd kan vara svårfattlig.30  

 

En rättsanalytisk metod inbegriper en rättsdogmatisk metod, innebärande ett fastställande av 

gällande rätt. Dess ändamål sträcker sig dock längre och tillåter en analys av rätten utifrån fler 

infallsvinklar samt utifrån ett bredare urval av källor som inte nödvändigtvis enbart fastställer 

gällande rätt. 31  Exempel på källor som traditionellt faller utanför den rättsdogmatiska 

                                                
25 Sandgren 2015 s. 39. 
26 Svensson 2014 s. 218. 
27 Sandgren 2014 s. 14 och s. 40. 
28 Svensson 2014. 
29 Sandgren 2014 s. 40.  
30 Kleineman 2013 s. 21. 
31 Ibid s. 46. 
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metodens ramar och som kommer att användas i uppsatsen är SvJT, JT, JP och statliga 

rapporter samt utredningar. En rapport av särskild relevans för uppsatsen är BRÅs rapport 

2015:6 om polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda via Internet. Vidare är 

Utredningen om integritet och straffskydd av betydelse.  

 

Den historiska redogörelsen i uppsatsen motiveras utifrån att denna ger en ökad förståelse för 

hur dagens BrB kategoriserats och hur de olika kapitlens skyddsintressen motiverats. Vid en 

historisk redogörelse är det dock av vikt att ha i åtanke att dåtidens ideal och värderingar såg 

annorlunda ut samt att det därför kan vara svårt att med ett modernt betraktelsesätt dra allt för 

långtgående slutsatser av de historiska uppgifterna som presenteras.32 Vidare bör det noteras 

att hänvisning till vem en författare till ett verk är enbart kommer att göras beträffande de 

författare som inte är svenska jurister eller erkända inom rättsvetenskapen i Sverige idag.  

 

Beträffande material har förarbeten och doktrin varit de centrala källorna för uppsatsen. Ett 

studium av förarbetena har haft en tyngre roll vid redogörelsen för den mer moderna 

historiska redogörelsen och vid analys av de olika kapitlens skyddsintressen. Vid läsning av 

förarbetena förespråkar både Munk och Svensson en viss försiktighet, eftersom vissa 

uttalanden kan vara mindre övervägda och därför inte alltid ge en representativ 

verklighetsbeskrivning.33 Ett sådant försiktigt förhållningssätt måste även iakttas i denna 

uppsats vid studium av förarbetena. 

 

Vidare har doktrin en framträdande roll för hela den historiska redogörelsen och redogörelsen 

för kriminaliseringsprinciper samt skyddsintressen. Doktrin utgör en auktoritär rättskälla. Att 

underkänna doktrin som hjälpmedel för tolkning av juridiken vore enligt Peczenik samma 

som att underkänna rationaliteten.34 Vad som kan klassificeras som doktrin är dock oklart. 

Munk har bl.a. belyst denna gränsdragningsproblematik beträffande vad som faller in under 

beteckningen doktrin. Exempel på denna problematik är när en professor i juridik analyserar 

juridiska frågeställningar, men i ett medium som inte typiskt sett anses tillhöra de traditionella 

                                                
32 Sandgren 2014 s. 53.  
33 Munk 2014 och Svensson 2014.  
34 Peczenik 1995 s. 260 ff. 
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rättskällorna, exempelvis i en krönika eller på en blogg.35 Schultz har skrivit krönikor i olika 

medier som behandlat spridningsbrottet och som kommer att användas i denna uppsats. 

Vidare beträffande material är både underrättspraxis och praxis från HD av relevans eftersom 

den ger en bild av hur spridningsbrottet bedöms i dagsläget. Ett studium av praxis från olika 

instanser kan även återspegla en mer dynamisk bild av rättsläget. Givetvis har dock inte 

underrättspraxis samma tyngd som praxis från HD.  

 

Uppsatsen ska ge ökad förståelse för problematiken beträffande spridningsbrottet vilket 

kräver en redogörelse för hur sådana spridningar har diskuterats både i nyhetstidningar, i 

motioner till riksdagen och på bloggar. Avsikten med att använda dessa källor är att belysa 

ämnets aktualitet och dess samhällsförankring. Beträffande sexualbrottens utveckling har 

andra källor såsom massmedia, rapporter och debattartiklar och motioner till riksdagen 

kommit att ge en mer nyanserad bild av samhällets bild av sexualbrott och dess koppling till 

spridningsbrottet. 

 

Amerikanska artiklar om så kallad revenge porn har studerats, bl.a. artiklar skrivna av 

Franks36. Den rättsanalytiska metoden kan även innefatta en analys av utländsk rätt.37 Vid 

studium av utländsk rätt är det viktigt att vidta viss försiktighet beträffande de slutsatser som 

kan dras av materialet. Utländska juridiska termer kan ha en annan innebörd jämfört med den 

svenska uppfattningen.38 Det finns ingen enhetlig definition av ”hämndporr” vilket innebär att 

diskussionen om dess innebörd kommer att underbyggas av källor som inte hör till de 

traditionella rättskällorna.  

 

 

 

                                                
35 Munk 2014 s. 208. 
36 Mary Anne Franks är professor i juridik vid University of Miami School of Law. 
37 Sandgren 2014 s. 46. 
38 Bernitz 2014 s. 31. 
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1.5 Avgränsningar  

Det faller utanför uppsatsens syfte att behandla frågan om en kriminalisering av 

spridningsbrottet utifrån ett yttrandefrihetsperspektiv. Det kan dock tilläggas att denna aspekt 

är viktig att beakta vid aktuell kriminalisering av spridningsbrottet. Uppsatsen kommer inte 

heller att föreslå en utformning av ett specifikt stadgande till det nya brottet.  
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2. Fenomen och begrepp   

2.1 Introduktion till begreppet  

Innebörden av ”hämndporr”, om fenomenet bryts ner till dess minsta komponent, är att annan 

än den person som poserar på en naken- eller sexbild sprider bilden till en tredje person 

alternativt offentliggör den utan personen på bildens samtycke. Bilden skildrar personen i en 

sexuell och intim situation vilket utgör dennes privata sfär. Att denna privata sfär sedan 

kommit att delas med ett obestämt antal betraktare via internet går utanför det som personen 

på bilden samtyckt till. Det föreligger även en risk för att bilden laddas upp på en så kallad 

”hämndporrsajt” där tredje man kan använda den i syfte att tillfredsställa sitt egna sexuella 

behov.39  

 

2.2 Medium för spridning och anskaffande av bilder 

2.2.1 Medium 

Spridningsbrottet sker vanligtvis på internet.40 När en spridning väl skett på internet kommer 

bilden troligtvis aldrig med säkerhet att försvinna.41 	  Det finns även andra kanaler än internet 

som spridningsbrottet kan nå ut på. Ett exempel på en sådan är när spridaren rent fysiskt visar 

upp de sexuella eller nakna bilderna för utomstående personer.42 Ytterligare exempel på en 

alternativ kanal som använts för spridningsbrottet är när spridaren spridit bilderna via post.43 

Vidare finns exempel på när spridaren satt upp ett större antal lappar i A4-format 

föreställande grovt pornografiska bilder på offret.44  

 

2.2.2 När offret tagit bilden självmant  

Det är inte ovanligt att det är personen som utsätts för spridningsbrottet som har tagit bilden, 

en ”selfie”.45 Personen tar oftast bilden i syfte att uttrycka ett sexuellt tillstånd inför en annan 

                                                
39 Schultz 2014.   
40 BRÅ 2015 s. 9 och Mårten 2014 s. 189.  
41 Mårten 2014 s. 188. 
42 NJA 1999 s. 594. Den tilltalade hade, utan målsägandens vetskap, visat upp en videofilm när han och 
målsägande hade samlag för en grupp utomstående personer. Den tilltalade dömdes för grovt förtal.  
43 Hovrätten för Nedre Norrland dom meddelad den 3 oktober 2008, mål nr B 365-08. Breven hade skickats både 
till målsägandens arbetsplats och till hennes dotter. Den tilltalade dömdes för ofredande. 
44 NJA 2004 s.757. Denna spridning skedde både i en skola och i målsägandens trappuppgång. Den tilltalade 
dömdes för grovt förtal. 
45 Schultz 2014 s. 189.  
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utvald person. Ett illustrerande exempel är ett hovrättsfall där målsäganden hade tagit sexuella 

bilder på sig själv under premissen att de inblandade parterna inte spred bilderna vidare. 46  

Det finns också exempel på när målsäganden och tilltalad tagit sexuella bilder tillsammans i 

tron om att bilderna skulle stanna mellan dem.47 Den tilltalade hade sedermera lovat att inte 

sprida bilderna vidare, ett löfte som inte hölls. När förhållandet upplöstes fann målsägande 

dock bilderna spridda på internet, närmare bestämt på en ”hämndporrssajt”. 

 

2.2.3 Anskaffande av bilder utan samtycke 

Spridningsbrottet kan även ske av bilder som anskaffats på ett ofrivilligt sätt. Exempelvis när 

anskaffningen skett i form av smygfotografering eller smygfilmning. Det finns ett flertal fall 

där spridaren i smyg dokumenterat offret i en sexuell situation. Ett fall som refererats till ovan 

är NJA 1992 s. 594. I ett mer aktuellt fall från HD, NJA 2015 s. 86, hade den tilltalade spelat 

in ett samlag mellan honom och målsäganden utan målsägandens vetskap och sedan spridit 

filmen på internet. Den tilltalade dömdes för grovt förtal enligt BrB 5:2.  

 
2.2.4 Intrång i offrets elektroniska fotoalbum	  
Det är inte ovanligt att spridningsbrottet sker genom att spridaren gör intrång i offrets 

elektroniska fotoalbum, fenomenet kan även beskrivas som att en hacker olovligen ”hackar” 

offret.48 Denna typ av spridningsbrott drabbar ofta kända personer, t.ex. skådespelerskan 

Jennifer Lawrence.49 

	  

2.2.5 Bilder tagna under hot 

Det finns ett flertal exempel på när spridaren hotat med spridningsbrott i syfte att få offret att 

skicka fler bilder eller sexuellt posera i en webbkamera. Denna problematik belyser Engvall50 

i boken Virtuell Våldtäkt där hon intervjuat ett flertal barn som känt sig tvingade till sexuell 

posering i webbkamera. Så var fallet i exempelvis NJA 2015 s. 501 där den tilltalade hotade 

att sprida nakenbilder på målsäganden om hon inte onanerade framför sin webbkamera. 
                                                
46 Svea hovrätts dom meddelad den 28 oktober 2011, mål nr B4611-11.  
47 Göta hovrätts dom meddelad den 19 februari 2007, mål nr 2459-06. 
48 Schultz s.189.  
49 Ståhl 2014, angående att skådespelerskan Jennifer Lawrences fick sin mobiltelefon ”hackad” varpå 
nakenbilder på henne spreds på internet. 
50 Caroline Engvall är journalist och har skrivit böcker om barns utsatthet gällande användandet av sex som 
ångestdämpning och barn i sexhandel, för vidareläsning se Skamfläck och Skuggbarn – den okända sexhandeln 
med barn i Sverige.  
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Ytterligare exempel på när spridaren använt sig av denna metod i syfte att anskaffa bilder är 

det så kallade Kumlaärendet med 24 olika målsäganden.51 Den tilltalade hade genom hot om 

bl.a. spridningsbrott tilltvingat sig sex- och nakenbilder av målsägandena. En målsägande 

som var 13 år begick självmord i nära anslutning till att hon tvingats att skicka sexuella bilder 

på sig själv.  

 

2.2.6 Spridning som en förlängning av ett sexuellt övergrepp	  	  

En form av särskild brutal anskaffning av bilder är när en person som faller offer för ett 

sexuellt övergrepp spelas in på film alternativt fotograferas av förövaren under övergreppet. 

Förövaren sprider sedan filmen eller bilden innehållande övergreppet på internet. I Dagens 

Nyheter har det rapporterats om ett sådant fall. Intervjupersonen är en kvinna som vid 18 års 

ålder blev gruppvåldtagen av sin dåvarande pojkvän och några vänner till honom. En tid efter 

gruppvåldtäkten fick hon ett meddelande på telefonen från den tidigare pojkvännen 

innehållande filmsekvenser från övergreppet, vilka även spridits på internetsajten YouTube. 

Nedan följer två citat från intervjun med kvinnan:52	  

”Jag fick panik. Det var en sådan skam. Filmerna var nästan värre än själva våldtäkten. Jag hade ingen kontroll 

och skämdes över att det hade spridits på nätet. Om någon jag kände såg klippen var det inte säkert att man 

skulle förstå att jag blev tvingad till det.”  

 

”Jag kände att han aldrig kommer att släppa det. Jag orkade inte leva längre och planerade mitt självmord. Jag 

fick min psykiatriker att skriva ut olika tabletter som jag ville testa.” 53 

 

2.3 Begreppsproblematisering 	  

Under detta avsnitt kommer termen ”hämndporr” att användas istället för spridningsbrottet 

eftersom det är begreppet ”hämndporr” som närmare studeras. I Sverige tycks ingen enhetlig 

definition av begreppet ”hämndporr” existera, vilket har lett till en cirkulation av olika, men 

snarlika, definitioner. Varken Svenska Akademins Ordbok eller Nationalencyklopedin har 

definierat begreppet ”hämndporr”. Enligt Svenska Akademins Ordbok är dock innebörden av 

ordet hämnas54 att ha en oförrätt på någon. Vidare definieras ordet pornografi55 som en 

                                                
51 Göta hovrätt dom meddelad den 3 februari 2014, mål nr B 3104-13. 
52 Ritzén 2015. Publicerad den 26 maj 2015 och hämtad 2016-05-19.  
53 Ibid.  
54 Svenska Akademiens Ordbok, hämnd. 
55 Svenska Akademiens Ordbok, pornografi. 
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sexuellt retande framställning i ord eller bild. ”Hämndporrsbegreppet” innehåller båda dessa 

begreppskomponenter. Nedan följer några svenska exempel på hur ”hämndporr” kan 

definieras.  

 

Språkrådet och Språktidningen listade ”hämndporr” som ett nyord år 2013 och valde att besk-

riva ”hämndporr” enligt följande: 

”hämndporr 

[…] naken- eller sexbilder som publiceras på internet som en hämnd mot en tidigare partner.”56 

 

BRÅ:s rapport om kränkningar på internet beskriver också ”hämndporr” utifrån kompo-

nenterna hämnd och före detta partner. BRÅ beskriver ”hämndporr” enligt följande:  

” […]fenomenet ”hämndporr”, där kränkande sexfilmer och bilder läggs ut på internet som hämnd på en före 

detta partner.”57 

 

Svenska Wikipedia beskriver ”hämndporr” på ett sätt som liknar både BRÅ:s och Språkrådet 

och Språktidningens beskrivningar. Dock med en variation, vilken är att kriteriet före detta 

partner används i exemplifierande form, istället för att utgöra en absolut komponent för ordets 

innebörd:  

”Hämndporr är att dela och sprida sexuella bilder på någon annan utan personens samtycke i hämndsyfte, till 

exempel för att någon gjort slut med en.”58 

 

Vidare har Utredningen om integritet och straffskydd i sitt förslag om nykriminalisering 

beskrivit fenomenet ”hämndporr”. Beträffande dess innebörd omnämns varken kompo-

nenterna hämnd eller tidigare partner. Snarare beskrivs ”hämndporr” utifrån ett bredare 

spektrum, som inbegriper fler spridningsfall, där orsaken kan vara en annan än hämnd och där 

offret och gärningsman inte nödvändigtvis behöver ha haft en relation. Den del av den nya 

                                                
56 Språktidningen 2013.  
57 BRÅ 2015 s. 37.  
58 Wikipedia 2016. 
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bestämmelsen som föreslås skydda mot ”hämndporr” skulle i sådana fall stadgas i BrB 4:6 b 

p.1: 

”Den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida 

1. bild eller annan uppgift om någons sexualliv” 59 

 

Motsvarigheten till ”hämndporr” på engelska är revenge porn. Ordet ”hämndporr” har dock 

kritiserats eftersom spridaren inte alltid motiverar spridningen utifrån ett hämndsyfte. Andra 

intressen bakom en spridning kan exempelvis vara att spridaren vill kränka offret på annat 

sätt, finner spridningen underhållande eller får någon form av njutning av den. Vidare utgör 

nödvändigtvis inte alla bilder som sprids ursprungligen pornografi. Att exempelvis ta en 

sexuell bild i en intim situation och eventuellt dela den med en annan utvald person gör inte 

att bilden per automatik är pornografisk. När bilden sedermera transformeras från att vara en 

privat bild till att spridas till allmänheten, i en sexuellmiljö, kan det tänkas att bilden dock blir 

pornografisk. Detta är i vart fall så Franks ser på revenge porn. Franks menar att ett 

lämpligare begrepp att använda vore nonconsensual pornography vilket på svenska skulle 

kunna översättas till pornografi utan samtycke.60 

 

Ett ytterligare alternativt begrepp för ”hämndporr” är involuntary porn som på svenska kan 

översättas till ofrivillig porr. Detta begrepp använder sig Burns61 av när hon problematiserar 

”hämndporr”. Burns beskriver hur denna ofrivilliga pornografi sprids på hemsidor som ex-

empelvis Is Anyone Up (nu nedstängd hemsida) tillsammans med annan information om 

personen på bilden såsom uppgifter om offret på Facebook och arbetsinformation.62 Att kalla 

detta för ofrivillig porr skulle således indikera att de sexuella bilderna lagts upp på 

hemsidorna utan personen på bildens samtycke. 

 

Kalifornien utgör ett exempel på en delstat i USA som valt att kriminalisera spridning av 

”hämndporr”. Kalifornien har definierat ”hämndporr” tämligen ingående. Definitionen tar 

                                                
59 SOU 2016:7 s. 52. 
60 Franks 2015 s. 2.  
61 Burns som är Doktorand vid Loughborough University i Storbritannien har bedrivit en intressant forskning 
angående fotografiska diskurser och hur dessa kan utgöra ett medel för disciplin och social kontroll, detta 
diskuteras i hennes avhandling Selfie control: online discussion of women's photographic practices as a 
gendered form of social discipline.  
62 Burns 2015 s. 93.  
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varken avstamp i relationella aspekter eller i olika hämndmotiv. Förbudet mot spridning av 

”hämndporr” finns i California Penal Code 647(j)(4)(A) och bestämmelsen definierar fen-

omenet enligt följande: 

”Any person who intentionally distributes the image of the intimate body part or parts of another identifiable 

person, or an image of the person depicted engaged in an act of sexual intercourse, sodomy, oral copulation, 

sexual penetration, or an image of masturbation by the person depicted or in which the person depicted 

participates, under circumstances in which the persons agree or understand that the image shall remain private, 

the person distributing the image knows or should know that distribution of the image will cause serious 

emotional distress, and the person depicted suffers that distress.” 63 

 

2.4 Offerperspektiv och teori 

Den grupp som i störst utsträckning utsätts för spridningsbrottet är kvinnor.64 Vidare kan 

spridningsbrottet utgöra ett led av de förföljelser och trakasserier som vissa män utsätter 

kvinnor för.65 I samband med spridningsbrott är det inte ovanligt att spridaren uppger annan 

personlig information om personen på bilden såsom exempelvis namn, adress och 

kontaktuppgifter på sociala medier. Vidare finns det en risk för att spridaren publicerar 

bilderna på särskilda ”hämndporrssajter” som vanligtvis även har kommentarsfält där 

användare kan göra kommentarer i anslutning till bilderna. Att spridningsbrottet sprids på 

särskilda ”hämndporrssajter”, exempelvis på You Got Posted, kan göra spridningen även 

ekonomiskt motiverad, innebärande att spridningen blir kommersialiserad. Dessa ”hämnd-

porrssajter” kan således göra spridningen än mer kränkande för offren. Kränkningen förlängs 

således ytterligare genom att bilderna kan cirkulera på dessa ”hämndporrssajter” där dess 

användare kan dels kommentera på bilderna och dels använda bilderna i syfte att tillfredsställa 

sina egna sexuella begär. Att kvinnans sexualitet till viss del hånas, som den gör på dessa 

”hämndporrssajter”, är inte ett nytt fenomen. Med beaktande av den snabba och långtgående 

spridningsfrekvens som möjliggörs på internet får spridningsbrottet mer vidgående 

konsekvenser för offret när bilderna sprids genom denna kanal.66  

 

 
                                                
63 California Penal Code 647 (i) (4) (A). 
64 Se bl.a. Citron 2013, angående att över 80 procent av offren för spridningsbrottet är kvinnor. Se även SOU 
2016:7 som beskriver att kvinnor i högre grad faller offer för spridningsbrottet s. 189.  
65 SOU 2016:7 s. 189. 
66 Mårten 2014 s. 189 ff. 
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Omgivningen tenderar att beskylla offret för spridningsbrottet snarare än att lasta spridaren 

för det. Skuldbeläggande kommentarer från omgivningen som vanligtvis drabbar offret kan 

utgöra en form av psykiskt våld. Burns beskriver hur offren, med anledning av omgivningens 

skuldbeläggning, tenderar att se på sig själva som medverkande till spridningen.67  

 

Spridningsfrekvensen av personuppgifter överlag på internet är omfattande och det finns en 

överhängande risk att bilder och filmer kommer att cirkulera på internet okontrollerat under 

obestämd tid. Detta problem har bl.a. behandlats i EU-domstolen mål Google mot Spanien där 

domstolen utredde sökmotorleverantörers ansvar i fråga om länkning till känsliga 

personuppgifter.68 Domstolen underströk att det finns en rätt att bli glömd på internet.69 I 

domen hänvisades det bl.a. till artikel 7 och 8 i EU:s rättighetsstadga angående rätten till 

skydd för privat- och familjeliv samt personuppgifter. Vidare tillämpade domstolen 

dataskyddsdirektivets artiklar 12 och 14 som skyddar rätten att motsätta sig behandling av 

personuppgifter samt rätten att begära att sådana uppgifter avlägsnas från förteckningen över 

sökresultat på olika söksajter. Enligt artikel 2 i datalagringsdirektivet utgör en upplysning om 

en identifierbar person en personuppgift och ett exempel på en sådan upplysning är när 

uppgiften kan identifiera personens fysiska identitet. Detta passar väl in på de uppgifter som 

lämnas ut i samband med spridningsbrottet. 

 

Beträffande kroppen och dess uttryck på internet argumenterar Lagerqvist70 för att det finns 

en pluralism gällande vad som bör betraktas som kroppsligt, innebärande att det kroppsliga 

kan komma till uttryck både i den fysiska och digitala världen. I artikeln ser Lagerkvist denna 

mediekroppslighet online utifrån olika infallsvinklar. Hon beskriver mediekroppsligheten som 

ett komplext fenomen bestående av olika komponenter. Till att börja med beskriver hon att 

mediekroppsligheten är sensuell och inkännande, både beträffande oss själva och gentemot 

andra. Vidare beskriver Lagerqvist mediekroppsligheten som ett tjurande jag som är i ständig 

närvaro i form av uppkoppling. Dessutom beskriver hon mediekroppsligheten som en utsatt 

virtuell kropp som synliggörs och representeras av människans selfies. Kroppen blir således 
                                                
67 Burns 2015 s. 94 ff. 
68 Google mot AEPD 2014. 
69 Se punkten 99 i Google mot AEPD 2014 angående en rätt att blir borttagen från sökmotorn om uppgiften rör 
en personuppgift, vilket kan tolkas som en rätt att bli glömd.   
70 Amanda Lagerqvist är docent i medie- och kommunikationsvetenskap och Wallenberg Academy Fellow vid 
institutionen för mediestudier, Stockholms universitet. 
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närvarande på internet genom dessa bilder. Denna virtuella närvaro kan även göra kroppen 

sårbar beroende på hur andra väljer att använda bilderna. Exempel på virtuell utsatthet kan 

vara spridningsbrottet. Vidare beskriver Lagerqvist den så kallade spårkroppen vilken 

innebär att vårt agerande online lämnar efter sig spår både fysiskt och virtuellt. Vår identitet 

och våra minnen blir således ett med tekniken, något som är utom vår kontroll. Dessa spår ger 

upphov till en svävande känsla i oss bestående av att vi finns kroppsligt sparade online.71  

 

2.5 Avslutande kommentarer 

Sammanfattningsvis är det problematiskt att begränsa innebörden av ”hämndporr” till att det 

är fråga om en tidigare partner som spridit de sexuella bilderna i syfte för att hämnas. Om 

”hämndporr” ska tolkas efter dess ordalydelse innebär begreppet att någon har gjort någon 

annan en oförätt genom att sprida en bild på personen som är sexuellt retande. En sådan 

tolkning av ordet skulle innebära att en stor grupp av potentiella skyddsbehövande faller bort. 

Att en bild inte sprids i hämndsyfte eller inte är sexuellt retande för andra innebär 

nödvändigtvis inte att personen på bilden inte lidit skada.  

 

Exempel på fall som skulle falla utanför begreppet ”hämndporr” är när spridaren får tillgång 

till sexuella bilder alternativt nakenbilder genom att ”hacka” sig in i offrets elektroniska 

fotoalbum. Ytterligare fall som skulle falla utanför begreppets innebörd är när en person 

sprider ”hämndporr” av andra anledningar än i just ett hämndsyfte eller när offer och spridare 

är okända för varandra. Med anledning av detta kommer begreppet olovlig spridning av 

sexuellt alternativt naket bildmaterial (förkortat spridningsbrottet) att användas istället. Detta 

begrepp omfattar således alla bilder som sprids olovligen och som visar personen i en sexuell 

situation alternativt när personen är naken. Med detta begrepp blir spridarens syfte med 

spridningen irrelevant.  

 

Vidare tycks internet vara en vanlig spridningskanal. Spridningsbrottet är dock inte ett 

fenomen som uppkommit på grund av internet, utan snarare ett fenomen som fått större 

räckvidd i samband med internets uppkomst. Det kan vara svårt att göra en tydlig distinktion 

                                                
71 Lagerqvist 2016 s. 2 ff. och s. 14 ff.  
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mellan å ena sidan handlingar i fysisk bemärkelse och å andra sidan handlingar i digital 

bemärkelse. Att dela upp handlingar i fysiska och digitala gör att handlingar som företas i den 

digitala miljön kan betraktas som mindre allvarliga för den som företar dem. Med anledning 

av detta är diskussionen om vårt förkroppsligande online av relevans för vidare diskussion om 

hur spridningsbrottet bör bemötas, kriminaliseras och kategoriseras.  

 

De skuldbeläggande attityder från omgivningen som omger offren för spridningsbrottet 

signalerar att det är omoraliskt att skicka sexuella alternativt nakenbilder till annan eller låta 

någon annan ta sexuella alternativt nakenbilder. Detta kan ge uttryck för en allmän norm där 

idealpersonen i samhället inte uttrycker sin sexualitet eller nakenhet genom bild. Vilket även 

kan tolkas som en uppmaning till en aktiv passivitet, innebärande att normen är avhållsamhet 

från att dokumentera sexuella alternativt andra intima situationer i bild. Det är också av 

intresse att fundera på huruvida offren för spridningsbrottet alltid har ett fritt val beträffande 

tagande av dessa bilder. Det fria valet förutsätter att det inte finns någon annan som har makt 

över offren. Ett belysande exempel från redogörelsen ovan är när offren skickat sexuella 

bilder p.g.a. hot om spridning av tidigare tagna sexuella bilder, när offren smygfilmats, utsatts 

för sexuella övergrepp och filmats alternativt fotograferats eller när offren sätts under annan 

psykisk press.  

 

Vidare finns en överhängande rädsla hos offren att de sexuella bilderna ständigt ska förfölja 

dem och påverka deras liv negativt bl.a. i form av ryktesspridning. Denna psykiska oro får 

konsekvenser för offrens välmående ur olika aspekter. Vissa har till och med begått självmord 

p.g.a. vetskapen om att de sexuella bilderna kan cirkulera fritt på internet under en obestämd 

tid. Ett argument mot att bilderna skulle cirkulera på internet för all framtid torde vara att EU-

domstolen i vissa fall beslutat att det finns en rätt att bli glömd på internet om uppgiften som 

cirkulerar utgör en personuppgift. Rimligtvis borde spridningsbrottet utgöra en personuppgift, 

eftersom det utgör en upplysning om personens fysiska identitet. Om dessa sexuella eller 

nakna bilder utgör en personuppgift kan således sökmotorleverantörer, på förfrågan, ha en 

skyldighet att ta bort länkningen från deras sökmotorer. Detta utesluter dock inte att en tredje 

part kan ha hunnit göra en så kallad skärmdumpning av bilden och sparat ner den på sin dator 

alternativt fått tag på bilden via en annan kanal än internet.   
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3. En historisk översikt för aktuella brottstyper 
”- Han kallar oss för luder för att vi vill bada oss rena, säger 

Fredrika högt och bonden utanför hör det och skriker:

  

- Ja ena riktiga luder är ni, ger er till att bada meddetsamma ni 

firat jul, men det är min bykstuga. 

Då öppnar Fredrika bykstugedörren. Naken står hon i 

öppningen medan den kalla luften virvlar om henne som moln. 

[...]   

En naken kvinna har han aldrig skådat förr. Kallt, mitt i vintern, 

Fredrika och Sofi, det går runt i huvudet, han har blivit galen. 

Men Fredrika har en stor byskopa full av rätt varm asklut och 

hon tömmer den rakt över honom och säger:  

- Här ska du få för luder, dej måtte jag väl känna sen vi gick i 

skolan vilket kräk du va. […]  

Och mor Sofi och Fredrika fick bada i fred. 

Men ryktet gick vida omkring.”72 

3.1 Den historiska redogörelsen 

Följande citat är taget från Moa Martinsson bok Kvinnor och Äppelträd och får illustrera det 

svenska forna bondesamhällets syn på normbrytande beteende samt kvinnosyn generellt. Det 

visar även på tendensen till ryktesspridning som rådde i socken. Nakenhet är något som är 

starkt kopplat till det sexuella vilket i sin tur har varit föremål för moraliseringar. Ett 

normbrytande beteende är något som utmanar den rådande moraluppfattningen, en 

uppfattning som förändras över tid. Vidare kommer den historiska redogörelsen att visa att 

kvinnans ära genom historiens gång haft en stark koppling till det sexuella. En negativ 

konsekvens av ryktesspridning har varit att personens ära skadats och i kvinnans fall specifikt 

när hon inte följt rådande moraluppfattningar gällande det sexuella. Eftersom uppsatsen bl.a. 

syftar till att visa på skillnader av kategorisering av brott under BrB 4 kap Om brott mot frihet 

och frid, 5 kap Om ärekränkning, 6 kap Om sexualbrott och 16 kap Om brott mot allmän 

ordning kommer den historiska tillbakablicken centreras kring brott som i dagsläget skulle 

falla under dessa kapitel. Den historiska tillbakablicken kommer i huvudsak att fokusera på 

sexualbrottens utveckling gällande både kategorisering och skyddsintressen.  

 

                                                
72 Citat ur Moa Martinsson Kvinnor och Äppelträd s. 13.  
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3.2 Den judiciella revolutionen	  

3.2.1 Det tidiga straffrättssystemet 

Den judiciella revolutionen är ett begrepp som brukar användas för att beskriva straffrättens 

historia period före den industriella revolutionen, den så kallade förindustriella tidsepoken.73  

Denna revolution sägs ha påbörjats omkring år 1000.74 Begreppet speglar en övergång från 

lokal rättvisa till statlig rättvisa.75 Lernestedt menar att den främsta anledning till straffrättens 

uppkomst varit restitutiv, med fokus på den kränkning som den drabbade behövt erfara. 

Lernestedt menar att under den juridiska revolutionen i Sverige var ättens kollektiva 

kränkning, snarare än individens kränkning, i centrum. Det primära skyddsintresset för de 

tidiga strafflagarna var att erbjuda ett skydd av en persons heder eller ekonomiska ställning. 

Hedern utgjorde en symbol för individens tillhörighet i lokalsamhället och var därför 

väsentlig att bevara.76 Furuhagen77 har beskrivit hedern som ett kapital, vilket var något som 

kunde gå förlorat.78  

 

I Sverige var äran starkt förbunden med individen och utgjorde en viktig aspekt för individen 

i dess förhållande till kollektivet. 79  Den som var ärelös i lokalsamhället hade sämre 

förutsättningar. Inom de äldre lokala rättssystemen var ett dominerande lokalt intresse att 

upprätthålla den gemensamma harmonin människor emellan, detta ger uttryck för ett fokus på 

samlivet i byn. Dåtidens motsvarighet till domstol tog inte bara hänsyn till det begångna 

brottet i fråga utan även till vilka personer som var inblandade. Detta kunde innebära att en 

omtyckt person i byn kunde erhålla ett mildare straff jämfört med den som var mindre 

omtyckt i syfte att bibehålla harmonin i exempelvis socken. 80  Dåtidens regleringar, 

exempelvis dåtidens kvinnofridslagstiftningar, skyddade oftast släktskapet med mannen som 

dess företrädare.81 Äktenskapsinstitutet hade en viktig funktion i det släktbaserade samhället. 

                                                
73 Sundin 1992 s. 447. 
74 Lernestedt 2003 s. 36. 
75 Sundin 1992 s. 447. 
76 Lernestedt 2003 s. 36 o h s. 447. 
77 Björn Furuhagen är docent och universitetslektor på historiska institutionen vid Uppsala universitet. 
78 Furuhagen 1996 s. 154. 
79 Ibid 1996 s. 154.  
80 Sundin 1992 s. 11 och s. 447. 
81 Jansson 2002 s. 295.   
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Exempelvis var en våldtäkt mot en kvinna i det släktfokuserade samhället en kränkning mot 

den man till vars släkt kvinnan tillhörde.82  

 

3.2.2 Landskapslagar, kyrkan och hor	  

Den första straffrättsliga rikslagstiftningen i Sverige gick under namnet Edsörelagstiftningen 

och kan spåras till slutet av 1100-talet.83 Jansson84 har beskrivit att det i denna tidiga reglering 

fanns ett förbud mot bortföranden av kvinnor.85 Detta kan förstås som en tidig variant av 

brottet människorov, idag stadgad i BrB 4:1.  

 

Inger 86  menar att det är svårt att skildra den straffrättsliga historian tiden före 

landskapslagarna som skrevs på 1200-talet, eftersom tiden dessförinnan är beskriven utifrån 

ett enligt honom bristande källmaterial. Dock anser Inger att landskapslagarnas fokusering på 

samlivet i byn tyder på att det funnits tidigare regler av liknande slag som landskapslagarna 

måste ha baserats på. Inger anser att fokuseringen vid hämnd skulle kunna tyda på att en tidig 

konfliktlösningsmekanism var just självhämnd.87 Dåtidens landskapslagar erbjöd bl.a. ett 

skydd mot verbala ärekränkningar och mot vissa sexualhandlingar. Vidare hade kyrkan en 

påtaglig inverkan på det tidiga rättsystemet och dess ställning kom att stärkas ytterligare 

under reformationen.88 Sexuella förbindelser före äktenskapet var ett brott mot Gud och kyr-

kans moralisering av sexualiteten var dominerande. Med anledning av detta var det inte ov-

äntat att de så kallade sedlighetsbrotten, vilka var dåtidens sexualbrott, bestraffades av 

kyrkan.89  

 

Under 1200-talet skyddade bl.a. Birger Jarls fridslagstiftning kvinnofriden, som på den tiden 

innefattade brotten kvinnorov och våldtäkt.90 Inger understryker dock att Birger Jarls frids-

lagar inte finns bevarade i originalform, något läsaren bör ha i åtanke.91 En våldtäkt kunde 

                                                
82 Jansson 2002 s. 295 ff.  
83 Inger 2011 s. 69. 
84 Karin Hassan Jansson är universitetslektor vid historiska institutionen vid Uppsala universitet. 
85 Jansson 2002 s. 293. 
86 Göran Inger var professor i rättshistoria både vid Lund och Uppsalas universitet. 
87 Inger 2011 s. 68 f. 
88 Lernestedt 2003 s. 6 och s. 38. 
89 Furuhagen 1996 s. 159. 
90 Lernestedt 2003 s. 37 och Andersson 2004 s. 78.  
91 Inger 2011 s. 69. 
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exempelvis vara ett sätt för mannen att äga kvinnan eftersom hon efter våldtäkten skulle 

känna sig tvungen att ingå äktenskap med honom. Detta med anledning av att det som kvinna 

var svårt att ta hand om utomäktenskapliga barn ensam. 92  Vissa menar t.o.m. att 

våldtäktsbestämmelsen var att betrakta som ett egendomsbrott.93 Vidare kunde en våldtäkt 

utgöra ett medel för att kränka kvinnans ära i det offentliga rummet, med beaktande av den 

efterföljande ryktesspridning som skulle följa om henne som lösaktig.94  Ett illustrerande ex-

empel på dåtidens kvinnosyn finns i Kristoffers landslag, tjuvabalken 1 från 1400-talet:  

”Bästa ting som bonde har i sitt bo är hans lag gifta hustru. Och den som stjäl henne från bonden, han är värste 

och störste tjuv. Och därför, den som lockar bondens hustru från honom och löper bort med henne, blir han 

gripen på färsk gärning, då skall han föras till ting och dömas och hänga över andra tjuvar. Vill ej bonden unna 

sin hustru livet, då må hon ock föras till ting och dömas kvick i jord.”  

 

Citatet stärker tesen om att kvinnan historiskt sett betraktades som ett objekt alternativt en 

egendom snarare än ett subjekt förenat med rättigheter. Vid läsning av citatet tycks den man 

till vilken kvinnan ”tillhörde” ha varit behäftad med rättigheter. Att brottet kategoriserats 

under tjuvbalken ger också stöd för tesen att kvinnan betraktades nästintill som egendom.  

 

Vidare fanns det i dåtidens lagstiftning redan bestämmelser som aktualiserades vid bortf-

örande av en kvinna, innan ovanstående bestämmelse trätt i kraft. Ett exempel på en sådan 

reglering fanns i Magnus Erikssons stadslag, närmare bestämt i edsöresbalken 6:2 (XI § 2). 

Denna bestämmelse aktualiserades enbart om kvinnan bortförts med våld, något som mot-

svarar dagens brott människorov, medan bestämmelsen i tjuvbalken även gällde fall när 

kvinnan frivilligt rymt iväg.95  

 

Vidare finns ytterligare ett illustrativt exempel på dåtida Sveriges kvinnosyn i Kristoffers 

landslag, såramålsbalken 19 fl från 1400-talet:  

”Eftersom Gud har givit mannen kvinnan till hjälp och undergiven, dock icke till träl eller fotapall, böra de båda 

älska varandra, hon honom som sitt huvud, och han henne som sin lem. Och därför, varje man som av hat eller 

                                                
92 Inger 2011 s. 128. 
93 Sundin 1992 s. 137. 
94 Se bl.a. Jansson 2002 s. 141 angående att våldtäkt kunde användas som ett medel för ryktesspridning. Jansson 
har sedermera gjort en rättsfallsgranskning där hon konstaterar att domstolen i våldtäktsmål laborerat med 
begreppet ära och hur kvinnors ära kränkts genom våldtäktsbrottet.  
95 Thomson 1963 s. 11 ff. 
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ondska, dryckenskap eller för annan kvinnas skull, som han älskar, slår sin hustru blå eller blodig, lam eller lytt, 

då skall allt gäldas med dubbla böter[…]Näpser han henne skäligen för hennes misstag, vare han saklös.” 

Citat ovan bekräftar tesen att religionen spelade en central roll för dåtidens straffrätt. 

Syndabegreppet hade en betydande inverkan på kyrkans syn på rättvisa. Under 1680-talet 

hade detta syndabegrepp åstadkommit straffskärpningar gällande vissa av dåtidens 

sexualbrott. Kyrkan hade en betydande inverkan på sexualbrottens utveckling och även på 

moraliseringen kring den. På 1560-talet fanns bl.a. spår av religionens påverkan på rätts-

systemet i form av strängare straffmätning i fråga om horsbrotten, där kyrkan förespråkade 

dödsstraff. Horsbrotten omfattade alla former av sexuellt umgänge utanför äktenskapets 

ramar. Om enbart ena parten var gift var det fråga om enkelt hor och om båda parterna var 

gifta aktualiserades dubbelt hor.96 Ett annat exempel på sexualbrott fanns i giftermålsbalken i 

Kristofers landslag och som förbjöd fästfolk97 att lägra98 före vigseln. Denna bestämmelse var 

troligtvis också influerad av kyrkans moraliserande syn på sex före äktenskap.99  

 

Ytterligare exempel på sexualbrott som syftade till att kontrollera människors sexualitet var 

mökränkning alternativt lönskaläge, som innebar att en ogift man kränkt en ogift kvinna 

genom att de haft samlag. Brottet uppdagades vanligtvis först om kvinnan blev gravid. Före 

mitten av 1600-talet var det enbart mannen som bötlades för lönskaläge, men på begäran av 

kyrkan kom även kvinnan att bötläggas för detta brott under mitten av1600-talet. Även detta 

visar på kyrkans makt under denna tidsperiod och syndabegreppets inverkan på rättssystemet 

samt kyrkans syn på sexualiteten. Sexualmoralen var således starkt präglad av kristna värd-

eringar. Idealkvinnan var en tillbakadragen kvinna som vårdade sin ärbarhet inom äkt-

enskapets ramar.100   

 

3.2.3 1734 års lag  

Från mitten av 1600-talet till slutet av 1700-talet utgjorde Sverige exempel på ett av de 

europeiska länderna med mest långtgående formell kontroll av sexuella relationer utanför 

                                                
96 Sundin 1992 s. 14, s. 127 ff. och s. 318 ff. 
97 Enligt Svenska Akademiens Ordbok, fästfolk, är innebörden av fästfolk ursprungligen ett trolovat par. 
98 Enligt Svenska Akademiens Ordbok, lägra, är innebörden av lägra bl.a. att ha olovligt könsumgänge med en 
ogift kvinna alternativt enbart samlag. 
99 Sundin 1992 s. 129. 
100 Sundin 1992 s. 132, s. 324 f. och s. 346. 
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äktenskapet.101 År 1723 gavs prästerna ytterligare befogenhet att bevaka över den så kallade 

kyrkotukten102 , vilken hade en betydande inverkan på samhällets syn på sex.103 Brott mot 

religion och sedlighet var vid denna tid centrala. 104  1700-talet präglades även av 

upplysningstidens straffrättsliga reformidéer. Upplysningsfilosofier som Montesquieu, 

Voltaire och Baccaria hade under denna tidsepok starkt inflytande på det som vi idag kallar 

Europa. Dessa filosofer var förespråkare för mer humanitära strafflagsreformer och som var 

oftast utformade utifrån rationella tankegångar.105 

 

1734 års lag kom att ersatte landskapslagarna.106 1734 års lag var indelad i olika balkar, 

kapitel och paragrafer. I dess missgärningsbalk fanns brotten som utkrävde straffrättsligt 

ansvar för enskilda personer.107 Vidare fanns det i 1734 års lag bestämmelser som bestraffade 

både förolämpningar och ryktesspridning. En person kunde bli ärelös om denne exempelvis 

förtalade annan. Den ärelöse kunde få sin juridiska kapacitet inskränkt på olika vis och var 

exempelvis förbjuden att lämna ed eller driva ett mål vid tinget. Vid dåtidens förtalsmål var 

det således äran som stod på spel och en förlust av denna kunde resultera i social ut-

frysning. 108  Heder och ära symboliserade en människas värdighet och jämfördes med 

rättigheter så som rätt till liv, frihet och egendom.109    

 

Beträffande ärekränkningsbrotten fanns de inte samlade under ett och samma kapitel som de 

gör idag. Brott mot äran var således utspridda under olika balkar och under olika kapitel, bl.a. 

i missgärningsbalken 60 kap.110 Vidare fanns brott mot ärekränkning även reglerat i dåtidens 

våldtäktsbestämmelse i missgärningsbalken 22:1:  

”Tager man qwinno med wåld, och, emot hennes wilja, främjar sin onda lusta, och warder lagliga thertil 

wunnen; miste lifwet, och qwinnan ware saklös. Ej må ock någor henne thet förwita, vid fyratijo dalers bot. 

Gitter han ej fullborda sin onda wilja; bote äntå för wåldet hundrade daler. Warder han i thy dräpen; ligge ogild. 

Häfdar man afwita qwinno, eller then, som ej fyldt tolf åhr; ware lag samma.” 

                                                
101 Sundin 1992 s. 344 ff.  
102 Enligt Svenska Akademiens Ordbok, kyrkotukten, är innebörden av kyrkotukten kristen sed och disciplin. 
103 Sundin 1992 s. 325. 
104 Lernestedt 2003 s. 42. 
105 Anners 1965 s. 39 ff. och s. 89. 
106 Lernestedt 2003 s. 42.   
107 Nelson 1950 s. 8. 
108 Furuhagen 1996 s. 155f.  
109 Nelson 1950 s. 15. 
110 Ibid s. 11. 
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Våldtäktsbrotten klassificerades följaktligen som ett kvinnofridsbrott. För kvinnan var hennes 

ära starkt sammankopplad med hennes sexualitet och blev äran vanhedrad kunde detta 

resultera i andra sociala problem. Exempelvis kunde dessa kvinnor få problem med att gifta 

sig. Äktenskapet var avgörande för kvinnans sociala status, med anledning av detta var 

ryktesspridning beträffande sedlighet en särskilt känslig uppgift för kvinnan. Furuhagen 

menar att detta kan ge uttryck för en form av informell kontroll av kvinnan, innebärande att en 

kvinna som ansågs uppträda olämpligt kunde bestraffas för detta i form av social 

utfrysning.111  

 

Mot slutet av 1700-talet gavs den sexuella handlingen en större betydelse för våldtäktsbrottet, 

vilket vissa menar innebar att brottet förkroppsligades.112 En våldtäkt var dock svårbevisad 

och behäftad med skam för offret vilket gjorde anmälningsfrekvensen låg. Vidare ansågs en 

våldtäkt på en gift kvinna vara allvarligare jämfört med om en ogift kvinna blev våldtagen.113 

Ett ytterligare bevis på äktenskapets status i samhället.  

 

Innan sekulariseringen under 1800-talet var allt sexuellt umgänge utanför äktenskapet 

kriminaliserat, vilket vissa menar ger uttryck för dåtidens rådande moral starkt präglad av 

kyrkan. Utöver dessa religiösa influenser fanns även ekonomiska och sociala faktorer som 

påverkade synen på sex utanför äktenskapet. Enbart om kvinnan var drottning eller änka var 

hon ekonomiskt oberoende. Ett barn utanför äktenskapet sågs som ett hot för anhöriga 

eftersom detta kunde hindra senare äktenskap. Under senare delen av 1700-talet tycks en 

förändring av moraliseringen kring barn utanför äktenskapet ha ägt rum. År 1778 tilläts 

exempelvis mödrar som var gravida utanför äktenskapet att föda på annan ort.114  

 

3.3 1864 års strafflag 

Under 1800-talet rörde sig rättsystemet sakta bort från kyrkans syndabegrepp.115 Medan 1700-

talet präglats av strikt hierarkiska positioner, med starkt inflytande från kristendomen och en 

                                                
111 Furuhagen 1996 s. 158. 
112 Andersson 2004 s. 82. 
113 Sundin 1992 s. 340 ff. 
114 Sundin 1992 s. 14, s. 137, s. 317 och s. 325. 
115 Ibid s. 326. 
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adel som besatt centrala maktpositioner, kom 1800-talets början att symbolisera en ny liberal 

era där andra ideologiska strömmar fick ta plats. För tiden rådde kraftig befolkningsökning 

parallellt med en försvagad ställning för adeln. Det gamla ståndssamhället hade börjat luckras 

upp i samband med att jordbruket effektiviserats, vilket innebar att färre människor behövdes 

för jordbruksarbete och som i sin tur ledde till en massinvandring till storstädernas ind-

ustrier.116  

 

Med 1864 års strafflag skiftades fokus från brott mot Gud eller kungen till brott mot staten.117  

En lagkommitté hade tillsatts inför 1864 års reform. År 1832 utgav denna lagkommitté ett 

förslag som gick under namnet Förslag till Allmän Criminallag. Förslaget fokuserade på 

människans frihet och ansvar gentemot rättsordningen och hade trots omfattande kritik en 

betydande inverkan på den fortsatta rättsutvecklingen.118 Lagkommittén ägnade stor möda åt 

att kategorisera de olika brotten, en arbetsinsats Nelson ställde sig kritisk till. Nelson menade 

att kategorisering av brott till större del handlade om lättåskådlighet och klarhet i lagen, vilket 

enligt honom inte var av den mest väsentliga betydelsen med strafflagen. Lagkommittén hade 

föreslagit en indelning av strafflagen i tre kategorier vilka var brott mot enskilda, brott mot 

allmänheten och ämbetsbrott.119 Jareborg menade dock att brotten i strafflagen slutligen blev 

indelade i fyra kategorier; brott mot staten, brott mot person, förmögenhetsbrott och 

ämbetsbrott.120 Till brotten mot enskilda hörde brott mot liv, frihet och ära.121  

 

Beträffande sedlighetsbrotten föreslog lagkommittén en fortsatt kriminalisering av hor. 

Kriminaliseringen av hor avsåg dock inte längre att skydda Gud från kränkning utan snarare 

att skydda äktenskapet och maken från kränkning.122 Sedlighetsbrotten fanns samlade i 18 

kap. strafflagen. Bestämmelserna beträffande otuktsbrotten fanns i strafflagen 18:6 - 10 a. 

 

Beträffande ärekränkningsbrotten menade Forsman att gränsen för ärekränkning var svår att 

dra, exempelvis menade han att det förelåg en svår gränsdragning mellan ärekränkning och 

                                                
116 Inger 2011 s. 201 ff. 
117 Lernestedt 2003 s. 48 ff. 
118 Nelson 2009 s. 283 och s. 293. 
119 Nelson 1950 s. 76 ff. 
120 Jareborg 2001 s. 29. 
121 Nelson 1950 s. 77 ff. 
122 Nelson 2009 s. 286. 
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ren oartighet. Vidare angående förtalsbrottet var brottet bl.a. stadgat i strafflagen 16:7 och 8. 

Ärekränkningsbrotten fanns både reglerade i strafflagen och i 1812 års Tryck-

frihetsförordning. I Tryckfrihetsförordningen 3:13 innebar brottet ett anstötligt förfarande i 

tryckt skrift.123 En motsvarande bestämmelse fanns i kapitlet om sedlighetsbrotten i straff-

lagen 18:13  p.1 under begreppet spridande av sedlighetssårande alster:124  

”Sprider någon ut skrift, målning, teckning, eller bild, som tukt och sedlighet sårar; straffes med böter eller 

fängelse i högst fem månader. Lag samma vare, om man genom annan gerning sårar tukt och sedlighet, så att 

allmän förargelse eller fara för andras förförelse deraf kommer.” 

 

Beträffande vad som utgjorde sårande av tukt och sedlighet var fokus på yttrandets eller 

gärningens anstötlighet och hur den kränkte individens sexuella anständighetskänsla. Nelson 

menade att offentliga yttranden som avsåg sexuella förhållanden störde denna anständig-

hetskänsla och att regleringen därför skyddade medborgarnas kollektiva känslomässiga till-

stånd. Anstötligt förfarande ansågs av vissa ha varit ett brott mot allmänheten, innebärande en 

allmänfarlig så kallad sexuell demoralisering.125 Detta utgör exempel på att problem med att 

kategorisera brott såsom riktade antingen mot allmänheten eller mot person funnits under den 

straffrättsliga historiens gång.  

 

Frihetsbrotten fanns samlade i strafflagens 15 kap. I strafflagen placerades fridsbrotten mellan 

brotten mot staten och brotten mot individen.126 Vidare var brotten mot frid placerade i  

strafflagens 11 kap. Frihetsbrotten och fridsbrotten var under denna tid inte sammanslagna, 

vilket de är idag under BrB 4 kap. Thyrén menade att det gemensamma för frihetsbrotten var 

att de innebar ett angrepp på offrets vilja. Thyén problemaiserade dock detta viljekriterie. Han 

menade att det i vissa situtaioner var svårt att se att det var individens vilja som var central 

och att det ibland tycktes handla om ett angrepp på familjens vilja som avsågs att skyddas. I 

vissa situationer kunde ett bortförande ha skett enbart mot famljens vilja, innebärande att den 

bortförde personen samtyckt till bortförandet. Lagstiftaren verkar, enligt Thyréns tolkning, ha 

valt att kategorisera brott som innebar någon form av bortföring antingen som frihetsbrott (om 

bortförande skett mot personens vilja), som brott mot familj (om bortförande skett mot 

familjens vilja) eller som sedlighetsbrott (om bortförandet skett av sexuell skäl alternativt 
                                                
123 Forsman 1924 s. 134 och s.333.  
124 SOU 1953:14 s. 227.  
125 Nelson 1950 s. 334 f. 
126 Lernestedt 2003 s. 48 ff. 
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otukt). Thyrén menade dock att lagstiftaren inte haft någon tydlig uppdelning angående när en 

handling skulle klassificeras under resprektive brottskategori, utan detta tycks snarare ha skett 

nästintill slentrianmässigt.127  

 

Våldtäktsbrottet var vid denna tid inte kategoriserat under sedlighetsbrotten utan utgjorde 

istället ett frihetsbrott. I våldtäktsbestämmelsen laborerades det med begreppet otukt. 

Våldtäktsbestämmelsen var uppdelad i två bestämmelser nämligen 15:12 och 13. Innebörden 

av våldtäkt enligt 15:12 var följande:  

”Tager man qvinna med wåld och, emot hennes wilja, med henne öfvar otukt, eller twingar man henne därtill 

genom hot, som innebär trängande fara[...]”   

 

Bestämmelsen i 15:13 avsåg de fall som inte omfattade momenten hot och våld: 

”Har någon, genom döfwande eller annat medel, uppsåtligen försatt qwinna i yrsel, sömn eller wanmakt, så att 

hon saknat bruket af fri wilja eller är waritur stånd att sig wärj, och har han med henne i den belägenhet otukt 

öfwat; ware lag, som i 12 § stadgas.” 

 

Vidare fanns en bestämmelse i strafflagen 15:15 som avsåg att skydda mot andra sexuella 

överträdelser och som hade följande innehåll:   

” Har någon öfwat otukt med qwinna, den der, honom weterligen, befanns i yrsel, sömn eller wanmakt, så att 

hon saknade bruket af fri wilja eller war ur stånd att sig wärja, och hade han ej i det tillstånd henne författ; 

dömes till straffarbete […]”  

 

Skillnaden mellan 15:13 och 15:15 tycks vara att mannen i 15:13 försatt kvinnan i ett tillstånd 

så att hon inte kunnat värja sig från honom vilket innebar att han dömdes till våldtäkt. Medan 

mannen i 15:15 utnyttjat kvinnan när hon själv tycks ha försatt sig i detta tillstånd (alternativt 

att annan än mannen försatt henne i det tillståndet).  

 

Med 1864 års strafflag ändrades våldtäktsbrottets bakomliggande skyddsintresse, vilket 

innebar ett nytt fokus på skydd av individen och dess kropp snarare än samhället och äran. I 

den nya våldtäktsbestämmelsen var skyddsintresset kvinnans viljefrihet och handlingsfrihet i 

sexuellt hänseende. Denna sexuella viljefrihet och handlingsfrihet gällde även andra sexuella 
                                                
127 Thyrén 1937 s. 95 ff. 
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övergrepp. Innebörden av denna frihet var en självbestämmanderätt i sexuellt hänseende, 

följaktligen en rätt till valmöjlighet.128 En våldtäkt var ett angrepp på kvinnans frihet bet-

räffande könsumgänge. Forsman har uttryckt det som så att en våldtäkt var kränkande 

eftersom kvinnan påtvingades en så kallad blygsamhets- och sedlighetskänsla i samband med 

den kränkande behandlingen som våldtäkten innebar.129  

 

Vidare menar Andersson att den nya våldtäktsbestämmelsens gränsdragning främst bestod av 

förövarens våld och offrets vilja eller tillstånd.130 Diskussioner fördes även om gradering av 

våldtäktsbrottet. Vid dessa diskussioner föreslogs även en distinktion mellan så kallade våld-

tagna ärbara kvinnor och våldtagna kvinnor som var prostituerade. Där vissa ansåg att lägre 

straffsatser borde ha getts en förövare som våldtagit de mindre ärbara prostituerade 

kvinnorna.131 Trots att fokus skulle ha gått från ära till kroppslighet fanns fortfarande en 

tendens att tala om kvinnlig ärbarhet.132  

 

Den tidigare strikta kontrollen av sexualiteten som tog sig i uttryck i form av kriminalisering, 

starkt influerad av kyrkan, kom att genomgå en successiv avkriminalisering.133 Religions-

brotten kom att upphävas först år 1948 genom SFS 1948:448. Några år tidigare hade hor som 

var stadgat i 17 kap. strafflagen avkriminaliserats.134 Att hor avkriminaliserades kan troligtvis 

ses som ett tecken på kyrkans försvagade ställning. År 1948 ändrades också synen på sedlig-

hetsbrotten med målsättningen att de enbart skulle omfatta brott med sexuell anknytning.135 

Året 1940 avkriminaliserades otukt mot naturen, en bestämmelse som tagit sikte på 

samkönade sexuella handlingar. 136  Dessa avkriminaliseringstendenser kan tolkas som att ett 

skifte beträffande rådande moraluppfattning i samhället ägde rum under denna tid. 

 

Äran var under första halvan av 1900-talet fortfarande central. I en utredning från 1935 kom 

ett förslag som behandlade individens ära kopplat till individens sexualitet. Förslaget innebar 
                                                
128 Andersson 2004 s. 83 f. 
129 Forsman 1924 s. 115. 
130 Andersson 2004 s. 89.  
131 Jansson 2002 s. 309 ff. 
132 Andersson 2004 s. 84.  
133 Ibid s. 84.  
134 SOU 1935:68 s. 33 ff.  
135 Lernestedt 2003 s. 52.  
136 SOU 1941:32 s. 14, där det föreslås att samkönat samlag inte längre borde vara kriminaliserat. 
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en ändring i strafflagen 15:15 som gällde sexuella övergrepp. Nedan följer ett citat från 

utredningen: 

”Enligt detta stadgande utsträckes straffbarheten till samtliga de fall då kvinna förmås till otukt genom annat 

våld eller hot om brottslig gärning än i 12 § avses eller genom hot om åtal eller angivelse av henne eller annan 

för ett verkligen begånget brott eller slutligen genom hot att meddelande skall lämnas som — utan att innefatta 

straffbar ärekränkning — dock är menligt för hennes eller annans ära, goda namn och medborgerliga anseende, 

yrke, näring eller fortkomst.”137 

I sammanhanget talades det om kvinnans ära kopplat till sexuella överträdelser. Skydds-

intresset vid sexuella övergrepp föreslogs bl.a. vara kvinnans ära. Innebärande att ett sexuellt 

övergrepp mot kvinnan ansågs kunna skada kvinnans ära. 

 

3.4 1962 års BrB 

3.4.1 1962 års BrB 

Inför utformningen av 1962 års BrB tillsattes en straffrättskommitté. Beträffande 

brottskatalogens systematik beskriver Jareborg att det rådde viss tveksamhet rörande kate-

goriseringen av olika brottstyper. I svensk rätt har skyddsintresset haft en betydande roll för 

brottets kategorisering. Indelningsgrunden för de olika kapitlen följde det värde alternativt 

arten som det specifika brottet kränkt.138  

 

Beträffande sedlighetsbrotten i 1864 års strafflag hade kapitlet även omfattat brott som två 

personer begått tillsammans. Sedlighetsbrotten skulle dock i den nya balken enbart omfattas 

av handlingar där en person företagit en handling mot en annan person snarare än med en 

annan person. Med anledning av detta föreslogs en flytt av vissa brott från sedlighets-

brottskapitlet. De sedlighetsbrott som inte var riktade mot någon enskild individ omsorterades 

in under brott mot allmän ordning istället. Exempel på ett sedlighetsbrott som riktades mot 

allmän ordning var sedlighetssårande skildringar i bild och skrift. Detta brott flyttades till 

brott mot allmän ordning och utredningen föreslog att brottet skulle gå under begreppet 

sårande av sedlighet.139  

 
                                                
137 SOU 1953:68 s. 31. 
138 Jareborg 2001 s.29. 
139 SOU 1953:14 s. 107 f. och s. 227. 
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Vidare angående sedlighetsbrotten föreslogs dessa omfatta primärt handlingar som utgjorde 

ett angrepp på individens självbestämmanderätt eller innefattade en kränkning av individen i 

sexuellt hänseende. Straffrättskommittén föreslog att handlingar som skadade individens 

integritet i sexuellt hänseende skulle falla in under sedlighetsbrotten. Sexuella handlingar kom 

att samlas under sedlighetsbrottskapitlet. Med anledning av detta föreslogs att våldtäktbrottet 

skulle placeras bland sedlighetsbrotten. Ett syfte med sedlighetsbrotten blev att ge skydd mot 

sexuella övergrepp. Det föreslogs vidare att sedlighetsbrotten skulle omfatta handlingar där 

förövaren utövat otukt mot offret eller när denne betett sig sedlighetssårande mot offret. Med 

otukt avsåg straffrättskommittén handlingar som var ämnade att tillfredsställa gärnings-

mannens könsdrift, annans könsdrift eller handlingar som sårat brottsoffrets sexuella 

anständighetskänsla.140 

 

I 1962 års BrB togs ordet otukt bort i våldtäktsbestämmelsen, vilket möjliggjorde bestraffning 

av en våldtäkt som skett mellan gifta makar.141 Det fanns dock kritiska röster till att en våld-

täkt skulle kunna begås inom äktenskapets ramar, vilket kan illustreras med följande citat:  

” Det synes mig orimligt att vid brottsrubriceringen bortse från att en gärning, som består i att tvinga en kvinna 

till samlag, har en annan karaktär, om den riktas mot den, med vilken mannen sammanlever i äktenskap eller 

under äktenskapsliknande förhållanden, än om den riktas mot en utomstående. Hur otillbörligt tvånget i 

förstnämnda fall än är, av ser det dock närmast den lämpliga tidpunkten av ett handlande som båda parter eljest 

varit ense om eller åtminstone i princip godtagit genom iakttagande av konkludenta yttre former.”142 

 

Det bör dock understrykas att syftet bakom balkens nya sexualbrottskapitel inte enbart var att 

skydda individen mot kränkningar av den sexuella integriteten och den sexuella 

självbestämmanderätten.143 Det fanns även andra skyddsintressen i sexualbrottskapitlet som 

den nya balken avsåg att skydda. Exempel på ett sådant skyddsintresse var dåtidens 

blodskamsbrott, ett brott som idag går under namnet samlag med avkomling och som skulle 

skydda mot incesthandlingar. Som motivering till att blodskamsbrottet skulle vara fortsatt 

kriminaliserat angavs bl.a. att detta skulle utgöra en markering från samhällets sida att sådana 

sexuella förbindelser inte var accepterade. Detta visar på en tydlig moralisering från 

samhällets sida beträffande vilka individer som får ha sex. Brottet föreslogs dock begränsas 
                                                
140 SOU 1953:14 s. 228 ff. och s. 236. 
141 Ibid s. 231. 
142 Prop. 1962:10 B s. 433. Citatet utgör en invändning från regeringsrådet Klackenberg beträffande att 
våldtäktsbestämmelsen skulle kunna göras gällande mellan gifta makar. 
143 SOU 1953:14 ff. 
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till att omfatta släktningar i rätt upp- och nedstigande led eller syskon och enbart göras 

gällande om samlag ägt rum mellan de båda släktingarna.144 Ytterligare exempel på ett 

alternativt skyddsintresse var det som motiverade en kriminalisering av koppleri, tidigare 

stadgad i strafflagens 18:11 11 och 12. Regleringen skulle straffa den som främjade otukt 

mellan andra i vinstsyfte. Vidare var skyddande av barn och ungdom även ett skyddsintresse 

som skulle tillgodoses under sexualbrottskapitlet.145 

 

Beträffande innebörden av sedlighetssårande beteende erbjöds ingen utförlig beskrivning i 

straffrättskommitténs förslag, dock kan en tolkning vara att ett sedlighetssårande beteende 

även inrymmer otuktsbegreppet vilket skulle kunna innebära att begreppet sedlighetssårande 

beteende kan utgöra ett så kallat paraplybegrepp. Troligtvis kan ett sedlighetssårande 

beteende både utgöra ett brott som riktas både mot en enskild person och mot allmän 

ordning.146 Straffrättskommittén gjorde en distinktion mellan otuktshandlingar och andra 

handlingar. De andra handlingarna tycks ha varit de som fallit in under strafflagens 18:13. 

Beträffande bestämmelsen i 18:13 p. 2 kom denna bestämmelse sedermera att utgöra sexuellt 

ofredande enligt nuvarande bestämmelse i BrB 6:10 st. 2.147  

 

Vidare föreslogs att sårande av sedlighet skulle utgöra ett brott mot allmän ordning. Tidigare 

hade brottet varit placerat under sedlighetsbrotten i strafflagen 18:13 § p. 1. Brottet hade 

omfattat relativt olikartade handlingar, vars gemensamma nämnare var att de var sårande för 

den sexuella anständighetskänslan. Trots stadgandets nya kategorisering talades det fort-

farande om tukt och sedlighet.148 Kanhända tyder detta på att handlingar inbegripande tukt 

och sedlighet fortfarande kunde kategoriseras in under olika kapitel med varierande skydds-

intressen och inte enbart under sedlighetsbrotten i 1962 års BrB. Stadgandet skulle motverka 

beteenden som klassificerades som brutala eller råa.149 

 

Ärekränkning fortsatte vara kriminaliserat med motiveringen av att sådana kränkningar 

påverkade individens grupptillhörighet i det moderna samhället negativt. Vidare kunde en 

                                                
144 NJA II 1962 s. 184. 
145 Prop. 1962:10 del B s. 154 ff. och 186 ff. 
146 Se bl.a. SOU 1953:14 s. 107. 
147 Wegerstad 2015 s. 84 ff. 
148 SOU 1953:14 s. 248 ff. 
149 Prop.1962:10 del B s. 235. 
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uteslutning ur gruppgemenskapen innebära försvårande livsbetingelser. Förtal föreslogs både 

kunna utgöra ett angrepp på en individs ställning i samhället, kroppsliga integritet och 

rörelsefrihet.150 Ärekränkningsbrotten kom att placeras under BrB 5 kap.151 

 

Vidare utreddes bestämmelsen sårande av tukt och sedlighet med utgångpunkt i att yttrande- 

och tryckfriheten så långt som möjligt skulle sakna begränsningar. De ändringar som 

föreslogs var ett allmänt förbud mot grovt sedlighetssårande eller uppenbart förråande 

framställningar vilket kom att utsträcka yttrande- och informationsfrihetens gränser. 152 

Förslaget tog sikte på publicering av våldsskildringar och pornografi som avsåg sårande av 

den allmänna känslan för anständighet. Motiveringen var bl.a. att ingen skulle påtvingas 

pornografiska bilder på allmän plats.153  I dagsläget är det brottet olaga våldsskildring i BrB 

16:10 c som fångar upp spridning av bilder som är pornografiska, förutsatt att de dok-

umenterar sexuellt våld. Med pornografisk bild avses bilder som på ett öppet och utmanande 

sätt syftar till att påverka människor sexuellt. Pornografiska bilder som inte skildrar sådant 

våld faller således utanför bestämmelsen, dock kan dessa vara straffbara under BrB 16:11 som 

avser otillåtet förfarande med pornografisk bild.154   

 

Vidare kriminaliserades innehav och spridning av barnpornografi år 1980. Förbudet 

föranledde ett tillägg både i BrB och TF.155 Kriminaliseringar som begränsat yttrandefriheten 

har motiverats utifrån att de utgjort ett missbruk av yttrandefriheten. Barnpornografibrottet 

blev således kriminaliserat då det ansågs utgöra ett sådant missbruk av yttrandefriheten. 

Brottet kom att utgrena från dåvarande bestämmelsen i BrB 16:11, ett brott som tidigare 

utgjorde brottet sårande av tukt och sedlighet.156  

 

                                                
150 Ibid s. 141 ff. 
151 Prop. 1962:10 del A s. 16.  
152 Axberger 2014 s. 18 f. 
153 Prop. 1978:79:179 s. 19 f. 
154 Ulväng, Jareborg, Friberg och Asp 2014 s. 204 och s. 212. 
155 Prop. 1978:79:179 s. 6 ff.  
156 Axberger 2014 s.18 och s. 66. 
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3.4.2 1984 års reform  

Under 1970-talet försvann de flesta regleringar som avsåg tukt- och sedlighet.157 1984 års 

reform innebar påtagliga förändringar för sexualbrottskapitlet.158 En av anledningar till detta 

var att en tidigare sexualbrottsutredning lagt fram ett betänkande år 1976 och som utsattes för 

omfattande kritik. Detta gjorde att en ny utredning av sexualbrotten fick göras under ledning 

av sexualbrottskommittén. 1976 års sexualbrottsutredning föreslog bl.a. att en våldtäkt skulle 

betraktas som mindre grov om kvinnan ”uppmuntrat” mannan till sexuella närmanden.159 

1976 års förslag innebar således en ”förmildring” av våldtäktsbestämmelsen. Brottet våldtäkt 

föreslogs enbart bli gällande vid fråga om brott av grövre slag. Den gamla utredningen 

konstaterade vidare att sedlighetsbrottens innebörd var otydlig men att dess innebörd troligen 

omfattade handlingar som stred mot en viss moraluppfattning.160 

 

Den nya sexualbrottskommittén delade inte den gamla sexualbrottsutredningen uppfattning 

avseende att kvinnans handlande före våldtäkten skulle beaktas. Enligt den nya 

sexualbrottskommittén skulle fokus vara på gärningsmannens handlande och att han, trots 

kvinnans nej, utfört den sexuella handlingen. Ett sådant handlande innebar enligt den nya 

kommittén en kränkning av kvinnans personliga och sexuella integritet. Som skäl till att fokus 

inte skulle falla på kvinnans handlande före övergreppet var bl.a. att hon riskerade att utsättas 

för ryktesspridning avseende att hon haft ett lösaktigt levnadssätt. Detta visar att även under 

modern historieskrivning verkar kvinnans ära ha utgjort ett skyddsintresse vid sexuella 

övergrepp. Sexualbrottskommittén såg en risk för en förskjutning av skulden från 

gärningsmannen till offret.161 En risk att skada kvinnans ära tycks vara förenat med skuld. 

Vidare föreslogs att inte enbart påtvingat samlag skulle utgöra en våldtäkt, utan även annat 

ofrivilligt sexuellt umgänge som var av samlagsliknande karaktär skulle ses som en 

våldtäkt.162 Vidare blev sexualbrotten könsneutrala under 1984 års reform.163 

 

                                                
157 Ibid s. 66. 
158 Andersson 2004 s. 91. 
159 SOU 1982:61 s.67. 
160 SOU 1976:9 s. 27.  
161 SOU 1982:61 s. 67 f. 
162 Prop. 1983/ 84:105 s. 16 ff.  
163 Se bl.a. SOU 1982:61 s. 69, där det föreslås att våldtäktsbrottet inte enbart ska kunna begås mellan man och 
kvinna. Se även prop. 1983/84 s. 17. 
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Sexualbrottskommittén delade in sedlighetsbrotten i tre kategorier; våldtäktsbrott, sexuella 

övergrepp utan våldsinslag och koppleri. Sedlighetsbrotten var enligt sexualbrottskommittén 

associerade med en viss moraluppfattning. Denna moralpåverkan skulle dock enligt 

sexualbrottskommittén inte gälla frivilliga sexuella handlingar mellan vuxna. Med anledning 

av detta föreslogs en avskaffning av tidigare kriminalisering av frivilliga sexuella handlingar 

mellan vuxna, exempelvis mellan nära besläktade vuxna. Sexualbrottskommittén menade att 

de genetiska argumenten som framförts för en fortsatt kriminalisering av samlag mellan 

närbesläktade inte var hållbara, eftersom de inte var underbyggda av forskning utan enbart 

grundades på teoretiska resonemang.164 Förslaget fick inget gehör och samlag med avkomling 

fortsatte att utgöra ett brott vilket det är än idag enligt BrB 6:7.  

 

Vidare föreslogs att själva utnyttjandet av barn som modell för barnpornografiska bilder 

skulle bestraffas under sexualbrottskapitlet. Barnets sexuella integritet var i fokus och det 

föreslogs att brottet skulle benämnas sexuellt ofredande av barn. Dock menade 

sexualbrottskommittén att själva spridningen av barnpornografi fortfarande skulle falla in 

under brott mot allmän ordning i BrB 16 kap. Även yttrandefrihetsutredningen från 1978 

ansåg att barns integritet skadades vid barnpornografi. I yttrandefrihetsutredningen fanns även 

ett alternativt förslag gällande att barnpornografibrottet borde placeras under 

sexualbrottskapitlet. Skälen till denna alternativa placering av brottet angavs vara tukt och 

sedlighet.165   

 

Enligt Asp var de centrala reformerna för dagens sexualbrott reformerna år 1984, 1998 och 

2005. Asp menar dock att dessa reformer inte resulterade i nya kriminaliseringar utan snarare 

i ”upprubriceringar” av existerande brott innebärande straffskärpningar, exempelvis från 

sexuellt tvång till våldtäkt.166 Efter 1984 års reform och framtill nästa sexualbrottsreform år 

1998 fanns även en del förslag på ändring av BrB avseende sexualbrotten. Exempelvis 

föreslog en utredning från år 1993 straffskärpningar beträffande brott som kränkte den 

personliga integriteten. I utredningen fördes exempelvis en diskussion om en höjning av 

straffskalan för sexuellt ofredande. Även i denna utredning diskuterades barnpornografibrottet 

                                                
164 SOU 1982:61s. 10, s. 57 och s. 61. 
165 Prop. 1978/79:179 s. 8. 
166 Asp 2010 s. 68. 
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potentiella placering under sexualbrottskapitlet.167 Vidare föreslogs det i en utredning från 

1995 att sexuellt ofredande, den delen som rör barn, exempelvis skulle skydda unga mellan 15 

till 18 års ålder mot sexuell posering. Bestämmelsen om sexuellt ofredande som skyddar barn 

har också betydelse för barnpornografibrottet.168  

 

3.4.3 1998 års reform 

Med 1998 års utredning kom förslag på ändringar som skulle motverka mäns våld mot 

kvinnor, prostitution och trakasserier i arbetslivet. Ett nytt brott med namnet 

kvinnofridskränkning föreslogs. Handlingar som varit ägnade att kränka kvinnans integritet 

och skada hennes självkänsla skulle falla in under det nya brottet. Våldet beskrevs som 

könsrelaterat och har ansetts utgöra ett uttryck för det historiska maktförtryck som kvinnor 

utsatts för. Vidare ansåg regeringen att våldtäktsbestämmelsen skulle utvidgas till att 

inbegripa gärningar som innebar samma kränkning som ett påtvingat samlag. Fokus kom 

således att hamna på själva kränkningen i samband med övergreppet, snarare än den sexuella 

handlingen. 169  Genom denna ändring blev handlingar så som exempelvis ”fistfucking” 

klassificerade som våldtäkt, en handling innebär att en knytnäve förs upp i kvinnans 

underliv.170  

 

År 1999 trädde en speciallagstiftning i kraft vilken förbjöd köp av sexuella tjänster, lagen 

(1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster.171 Motiven bakom detta förbud var bl.a. 

att prostitution skadade det normala sexuallivet som ansågs bygga på att sex och känslor är 

förenade. Motiven till kriminaliseringen var även att främja jämställdhet mellan könen, på så 

vis att kvinnors kroppar och sexualitet inte skulle ses som en handelsvara som var till för 

männens egna sexuella njutning.172 Köp av sexuell tjänst är idag placerat under BrB 6:11.  

 

                                                
167 Prop. 1992/93:141. s. 18, s. 33 och s. 44.  
168 Prop. 1994/95:2 s. 20. 
169 Prop. 1997/98:55 s. 1, s. 21, s. 77 och s. 90 ff. 
170 Asp 2010 s. 72.  
171 Prop. 1997/98:55 s. 137.  
172 SOU 1995:15 s. 148 f. 
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3.4.4 2005 års reform 

I juni år 1998 tillsattes en sexualbrottskommitté av regeringen vars uppdrag var att se över 

sexualbrotten, detta resulterade i en utredning som kom i mars 2001. Utredningens fokus var 

individens självbestämmanderätt och sexuella integritet. Den sexuella integritet beskrevs som 

ett fenomen med två sidor, ena sidan var positiv innebärande att individen skulle få utöva sin 

sexualitet medan den andra var negativ innebärande att individen hade en rätt att inte behöva 

utsättas för sexuella övergrepp.173 Utredningen föreslog vidare ytterligare fokusering på den 

sexuella kränkningen och mindre fokusering på själva sexualhandlingen:  

”Sexuella övergrepp innebär alltid en kränkning av den sexuella men också den personliga integriteten. 

Regleringen av sexualbrotten bör fästa mindre avseende vid vilken sexualhandling det är frågan om och mer ta 

fasta på den sexuella kränkningen och dess art. En sådan inriktning är i allt väsentligt ett uttryck för den 

rättsutveckling som redan har skett men den bör tydligare än i dag framgå av lagtexten.”174  

 

Syftet med denna reform var att cementera och framhäva individens rätt till personlig och 

sexuell integritet samt sexuellt självbestämmande.175 Enligt Asp präglades reformen av ett 

fokus på de medel och omständigheter som krävs för att våldtäktsbrottet ska aktualiseras. Han 

jämför således detta fokus med 1998 års reform vars fokus snarare handlade om en 

avgränsning av vad som utgör en sexuell handling.176 Vid denna reform kom begreppet 

sexuellt umgänge att ersättas med sexuell handling.177 Enligt Asp innebar detta en viss 

utvidgning av vilka handlingar som kunde klassificeras som sexuella.178 Handlingar som 

innebar en fysisk beröring var fortfarande utgångspunkten, men sexualbrottskommittén 

föreslog även att andra handlingar skulle kunna utgöra sexuella handlingar. Det avgörande för 

sådana handlingar var om de haft en påtaglig sexuell prägel och om de varit ägnade att 

kränka offrets sexuella integritet. Innebörden av sexuell prägel var att handlingen syftade till 

att väcka eller tillfredsställa bådas eller någon av personernas sexualdrift. Beträffande vad 

som var ägnat att kränka brottsoffrets sexuella integritet gavs ett vagt svar, nämligen att en 

objektiv bedömning skulle ske av omständigheterna i det enskilda fallet.179  

                                                
173 SOU 2001:14 s. 109 ff. 
174 Ibid s. 110 f. 
175 Prop. 2004/05:45 s. 21. 
176 Asp 2010 s. 72. 
177 Prop. 2004/05:45 s. 33 f. 
178 Asp 2010 s. 72.  
179 Prop. 2004/05:45 s. 33 f. 
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Vidare underströk regeringen att det som karaktäriserande en handling som sexuell var att 

gärningsmannen använt offrets kropp som hjälpmedel för att ge sig själv en sexuell 

tillfredställelse. Regeringen höll sig något mer restriktiv avseende vad som kunde utgöra en 

sexuell handling och menade att vad som borde falla in under sexualhandlingar också skulle 

avgöras utifrån en helhetsbedömning. En av de större förändringarna med reformen var att 

våldtäktsbestämmelsen kom att omfatta otillbörligt utnyttjande av en person som befunnit sig 

i ett hjälplöst tillstånd.180  

 

År 2008 tillsatte regeringen en ny sexualbrottsutredning som skulle utreda 2005 års reform. 

Denna utredning skulle även utreda huruvida våldtäktsbrottet skulle reformeras och huruvida 

ett införande av ett samtyckeskrav var att rekommendera. Utredningen kom fram till att 

reformen överlag tjänat sitt syfte. 181  Utredningen analyserade även den så kallade 

Bulgariendomen182 och kom fram till att den svenska sexualbrottslagstiftningen var förenlig 

med Europakonventionen samt Bulgariendomen. Dock menade utredningen att den materiella 

straffrätten inte levde upp till artikel 3 som stadgar ett förbud mot tortyr och artikel 8 som 

innebär en rätt till privatliv enligt Europakonventionen. Anledningen till detta var att varje 

sexuell handling som begåtts utan samtycke borde bestraffas enligt utredningen.183  De 

förändringar som föreslogs var av straffskärpande karaktär och syftade till att stärka skyddet 

för den sexuella självbestämmanderätten och den sexuella integriteten.184  Trenden på senare 

tid verkar således pekat åt en straffskärpande riktning. 

 

3.4.5 De senaste relevanta utredningarna  

År 2016 kom Utredningen om integritet och straffskydd vilken syftade till att utreda det 

straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet. Utredningen riktade in sig på 

kränkningar av den personliga integriteten som sker i en icke fysisk form, främst över 

internet. Enligt utredningen finns det inte någon enhetlig definition av begreppet personlig 

integritet, dock finns det en rad exempel på uppgifter som rör integriteten varav enskildas 

sexualliv tas upp som ett exempel. Vidare beskriver utredningen att begreppet integritet 

                                                
180 Ibid s. 34 och s. 47. 
181 SOU 2010:71 s. 15 f. 
182 M. C. mot Bulgarien 2003. 
183 SOU 2010:71 s. 17 
184 Prop. 2012/12: 111 s. 1.  
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omnämns i olika bestämmelser i BrB. Exempelvis i BrB 6:10 avseende sexuellt ofredande där 

den sexuella integriteten utgör ett rekvisit för brottet. Utredningen poängterar dock att sexuell 

integritet inte heller omfattas av någon enhetlig definition, trots att begreppet står med som ett 

rekvisit i sexuellt ofredande. Utredningen visar även att möjligheterna att sprida information 

på internet idag är framstående, vilket ökar risken för att spridning av bl.a. 

integritetskränkande bilder når en stor publik. En ytterligare aspekt som utredningen belyser 

är att integritetskränkande brott av sexuell karaktär drabbar kvinnor i högre grad än män. I 

förslaget föreslås ett skydd mot spridningsbrottet under den nya bestämmelsen olaga 

integritetsintrång BrB 4:6 b.185  

 

I skrivande stund186 pågår även en ny sexualbrottsutredning som tillsattes av regeringen den 

28 augusti 2008.187 Utredningen ska se över om det bör införas en samtyckesbaserad 

regleringsmodell för våldtäktsbrottet och om det bör tillkomma ett oaktsamhetsbrott 

beträffande våldtäkt samt utreda om vissa straffskärpningar bör göras. Utredningen ska även 

se över skyddet mot sexuella övergrepp som sker via internet och utreda huruvida detta skydd 

är tillräckligt. Denna problematik bygger främst på det faktum att ungdomar tvingats att 

utföra vissa sexuella handlingar på sig själva framför en webbkamera. Det är inte ovanligt att 

det i förgrunden finns ett hot om spridningsbrott om de inte utför dessa sexualhandlingar.188	  

 

3.5 Avslutande kommentarer 

Under den judiciella revolutionen fanns ett tydligt kollektivistiskt fokus. Dåtidens straffrätt 

utgick från släkten och det primära skyddsintresset var skyddande av släktens heder. Efter en 

tid kom kyrkan att få allt större inflytande och handlingar som kränkte Gud kom att 

kriminaliseras. Kyrkans moraliserande över individens sexualitet hade en betydande påverkan 

på straffrätten under en längre tid bl.a. beträffande horsbrottet som länge ansågs vara ett brott 

mot Gud. Dock kom hor att fortsätta vara kriminaliserat för en tid även när kyrkans ställning 

försvagats. Denna fortsatta kriminalisering motiverades utifrån att det fanns andra intressen 

att skydda såsom äktenskapet. Detta belyser att ett och samma brott kunnat ha varierande 

skyddsintressen under historiens gång. Under 1900-talet ansågs dock hor inte längre kunna 

                                                
185 SOU 2016:7 s. 63 ff., s. 69, s. 126, s. 664 och s. 49.  
186 Den 20 maj 2016.  
187 Dir. 2014:44.  
188 Dir 2015:5 s. 1 och s. 3 ff. 
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vara kriminaliserat. Visserligen skulle en del säkerligen hävda att det även idag vore 

omoraliskt att så att säga begå hor men inte på en sådan nivå att det skulle motivera en 

kriminalisering. Detta visar även att rådande samhällsmoral beträffande vad som bör 

kriminaliseras förändras över tid.  

 

Syftet med 1962 års BrB var bl.a. att sexualbrotten inte skulle vara moraliserande längre 

beträffande vilka frivilliga sexuella handlingar. Under sexualbrottskapitlet finns dock 

fortfarande brott såsom samlag med avkomling och köp av sexuell tjänst som bygger på just 

moraliska tankegångar kring vem och hur människan ska ha sex. Skyddsintresset för dagens 

sexualbrott sägs primärt vara individen, vilken är behäftad med rättigheter. Innebärande att 

individen ska bli kompenserad vid kränkningar av sexuell karaktär. Fokus idag är att skydda 

individens sexuella integritet och sexuella självbestämmanderätt samt skyddande av ungdom. 

Med 1864 års reform kom ett fokus på att skydda individen mot kränkning snarare än 

samhället. En intressant aspekt är att det i dagsläget tycks råda en utveckling bort från 

kroppen igen och en intressant fråga är därmed huruvida i vart fall sexualbrotten nu ännu en 

gång är på väg mot att skydda kollektivet.  

 

Vidare är det vid en historisk tillbakablick viktigt att påminnas om att samhällets normer såg 

annorlunda ut när den forna regleringen var aktuell. Det kan lätteligen ske generaliseringar 

utifrån vår tids erfarenheter och sanningar av historien. Exempelvis utgjorde vissa av dåtidens 

sexualbrott, vilka benämndes sedlighetsbrott, frivilliga sexualhandlingar som begicks mellan 

två personer. Med anledning av detta fick vissa gamla sedlighetsbrott placeras under andra 

kapitel i samband med 1962 års reform när lagstiftaren bestämt att sexualbrotten enbart skulle 

omfattas av sexuella övergrepp begångna av en person mot en annan person. Handlingar som 

idag kategoriseras såsom sexualbrott har under historien således inte gjort det.  

 

Under vilket kapitel eller balk ett brott ska kategoriseras har under historiens gång varit 

omdiskuterat. En för tiden aktuell sådan diskussion har varit huruvida barnpornografibrottet 

egentligen borde placerats under BrB 6 kap. det vill säga under brott mot person istället för 

under BrB 16 kap. som utgör brott mot allmän ordning. Barnpornografibrottet är således inte 

det enda brott där kategoriseringen varit långt från självklar. Exempelvis var våldtäktsbrottet 

placerat under frihetsbrotten under en längre tid innan det kom att placeras under 
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sexualbrotten. Trots att våldtäktsbestämmelsen var placerad under fridsbrotten var äran ett av 

de främsta skyddsintressena bakom dess kriminalisering. Detta skulle kunna tolkas som att 

våldtäktsbrottet dessutom under en tid nästintill ansetts utgöra ett ärekränkningsbrott. Vissa 

har även menat att våldtäktsbrottet under en tid utgjort ett egendomsbrott.  

 

I den historiska redogörelsen framkommer att släktskapet, hedern och äran varit betydelse-

fulla att skydda. Äran var något som kunde förloras vilket kunde ge negativa konsekvenser 

för individen. Beträffande kvinnans ära kunde den skadas på olika sätt bl.a. genom 

ryktesspridning efter våldtäkt. Ponera att denna ryktesspridning idag flyttats ut på internet. Ett 

sätt idag att skada någons ära på skulle kunna vara att lägga ut personens sexualliv på internet. 

I alla tider har ryktesspridning kunnat skada individens tillhörighet i gemensamhetssamhället 

och upplevts för den utsatte som ett sätt att förlora äran på. Tendensen till ryktesspridning har 

alltid funnits men spridningskanalerna har förändrats och internet har möjliggjort att dess 

spridning fått mer långtgående räckvidd. Vidare tycks det sexuella under historiens gång varit 

ett ämne för sådan ryktesspridning och ett sätt för en individ att förlora sin ära på. Vilket det 

är än idag bl.a. genom spridningsbrottet.  
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4. Skyddsintressen för och kategorisering av aktuella 

brottstyper 
 

”Vad är det då som kännetecknar ”kärnstraffrätten”? I doktrinen 

har man laborerat med begreppet skyddsintresse eller intresse 

som gärningen kränker. Den gärning som ska straffbeläggas 

hotar, kränker eller orsakar skada på det rättsligt erkända 

intresset, dvs. på något som är erkänt skyddsvärt.”189 

 

4.1 Inledning; skyddsintressen och kategorisering  

För att en kriminalisering ska vara berättigad krävs ett godtagbart alternativt ett erkänt 

skyddsintresse. Denna övergripande redogörelse för BrB 4 kap., 5 kap., 6 kap., och 16 kap. 

och dess varierande skyddsintressen kommer främst att fokusera på förtalsbrottet i BrB 5:1, 

sexuellt ofredande i BrB 6:10 a st. 2 och ofredande BrB 4:7. Detta med anledning av att när 

spridningsbrottet prövats i domstol är det dessa brott som vanligtvis gjorts gällande.190 Vidare 

kommer skyddsintresset för barnpornografibrottet i BrB 16:10 a att behandlas eftersom brottet 

har vissa likheter med spridningsbrottet. Exempelvis innefattar båda bilder av sexuell 

karaktär och en vanlig spridningskanal är internet. Barnpornografibrottet utgör främst ett 

brott mot allmän ordning och brottet har placerats under BrB 16 kap. Beträffande frihets- och 

fridsbrotten, ärekränkningsbrotten och sexualbrotten utgör dessa brott mot person och brotten 

innefattar i någon mån en kränkning av individens integritet.191 För dessa tre brottskategorier 

tycks det övergripande skyddsintresset vara människans integritet. Även brotten samlag med 

avkomling i BrB 6:7, koppleri i BrB 6:12 och köp av sexuell tjänst i BrB 6:11 kommer att 

diskuteras som exempel på att sexualbrottskapitlet kan innefatta brott med andra skydds-

intressen än den sexuella integriteten och självbestämmanderätten. 

 

Påföljderna för brotten förtal, sexuellt ofredande, ofredande och barnpornografi ser olika ut. 

Förtalsbrottet är enbart straffbelagt på bötesnivå i enlighet med BrB 5:1. Dock kan grovt 

förtal i BrB 5:2 ge upp till två års fängelse. Vidare i enlighet med BrB 6:10 ger sexuellt 

                                                
189 Heidenborg 2013 s. 301.  
190 Kronqvist 2013 s. 196. 
191 Jareborg, Friberg, Asp och Ulväng 2015 s. 17. 
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ofredande böter eller fängelse upp till två år. Enligt BrB 4:7 ger ofredande böter eller upp till 

ett års fängelse. Slutligen kan barnpornografibrottet ge fängelse upp till två år enligt 16:10 a.  

 

En kriminalisering kan skydda flera olika intressen, risken finns dock att detta i brist på 

kvalitativa skyddsintressen kompenseras genom angivande av en mängd olika skydds-

intressen som ensamt inte kan utgöra ett giltigt skyddsintresse. Detta är något som Lernestedt 

kallar för ”smörgåsbord” vilket innebära att ett flertal intressen ”plockas” för att legitimera en 

kriminalisering. Exempel på ett brott som har haft ett flertal olika skyddsintressen är köp av 

sexuell tjänst. Ytterligare problematik beträffande skyddsintressen kallar Lernestedt för 

”överjästa degar” och detta problem innebär att kärnan av ett brott kan ha ett skyddsintresse 

samtidigt som det kan finnas ett annat skyddsintresse vid brottets så kallade ytterkanter. Ett 

illustrerande exempel på denna ”överjästa deg” problematik är barnpornografibrottet. 

Barnpornografibrottets kärna föreslås skydda det utsatta barnet för övergrepp men 

bestämmelsen skyddar även allmänheten från barnpornografiskt material som saknar 

verklighetsförankring t.ex. teckningar vilka befinner sig i brottets ytterkant.192  

 

4.2 Kategorisering och kriminalisering av handlingar 

I den historiska tillbakablicken har det föreslagits att det som utgör ett godtagbart 

skyddsintresse för kriminalisering varierar över tid. Det är även tydligt att skyddsintresset 

styrs av rådande samhällsnormer vilket innebär att vad som har kriminaliserats under en viss 

tidsperiod påverkats av dessa normer.193 Detta är av relevans att beakta vid en granskning av 

om spridningsbrottet bör kriminaliseras i form av ett specifikt brott och vidare under vilken 

brottskategori en sådan kriminalisering bör falla. En kriminalisering utgör en form av social 

kontroll som realiseras genom straffhot. I regel ska en kriminalisering användas som en sista 

utväg för att hantera ett samhällsproblem, något som kallas för ultima ratio. Straff anses vara 

ytterst ingripande för den enskilda individen och utgör en relativt primitiv metod att använda 

för att motverka ett visst icke önskvärd beteende. Att kriminalisera en viss handling kan även 

vara ett sätt för samhället att signalera att beteendet inte är önskvärt.194 Kriminalisering kan 

på så vis utgöra en viss internalisering av samhälleliga normer även om detta inte är 

                                                
192 Lernestedt 2003 s. 171 ff. 
193 SOU 2013:38 s. 482. 
194 Asp, Ulväng och Jareborg 2013 s. 33. 
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kriminaliseringens huvudsakliga funktion. 195  Vid fråga om kriminalisering finns ett 

effektivitetskrav, innebärande att den oönskade handlingen genom en kriminaliering ska upp-

höra. Detta kan stå i kontrast till så kallade morallagar som snarare handlar om att förmedla 

ett budskap i förebyggande syfte snarare än att motverka oönskade gärningar.196   

	  

Indelningen i BrB består av fyra så kallade överkategorier vilka är brott mot person, 

förmögenhetsbrott, brott mot allmänheten och brott mot staten. Ytterligare indelning sker i 

balkens olika kapitel vilka kategoriserats efter hur brotten är förövade och efter dess 

skyddsintresse. BrBs kategorisering har således skett utifrån olika nivåer och vidare indelats 

efter det intresse som önskats skyddas. I litteraturen har BrBs indelning beskrivits som 

ofullständig och att allt för stor vikt inte bör tillskrivas brottens kapitelindelning. 197 

Beträffande kriminalisering av specifika handlingar krävs ett godtagbart skyddsintresse som 

grund för en nykriminalisering.198  

 

På senare tid har det riktats kritik mot så kallade överkriminaliseringar inom straffrätten och i 

syfte att bryta denna trend har det rekommenderats att nykriminaliseringars skyddsintresse 

tydligt ska anges. Med anledning av detta efterfrågas en tydlighet beträffande vad en 

kriminalisering avser att skydda.199 Vidare krävs det att kriminaliseringen är förbunden med 

en viss skadlighet, innebärande att den når upp till en viss nivå av moraliskt ogillande och att 

den antingen kränker individens eller kollektivets intressen.200 Det konkreta skyddsintresset 

har vidare relevans för under vilket kapitel som det specifika brottet ska placeras.201 Det 

allmänprimitiva syftet med en kriminalisering är att den ska fungera som en av-

skräckningsmekanism för människor i allmänhet att vidta oönskade handlingar. Grunden för 

strafflagstiftningen är bl.a. att underlätta för människor att ingå i en gruppgemenskap i 

samhället där det finns enhetliga värderingar.202  

 

                                                
195 Jareborg 1985 s. 3.  
196 Lernestedt och Hamdorf 2013 s. 417 f. 
197 Asp, Ulväng och Jareborg 2013 s. 23. 
198 SOU 2013:38 s. 482.  
199 Lernestedt och Hamdorf 2013 s. 390 f. 
200 Aspelin 2002 s. 45. 
201 Asp, Ulväng och Jareborg 2013 s. 40. 
202 Jareborg och Zila 2014 s. 74 f. 
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Flera lagändringar i BrB som resulterat i nykriminaliseringar har rört brott mot person och 

särskilt sexualbrotten. Det skyddsintresse som vanligtvis angetts vid dessa kriminaliseringar 

har varit den personliga integriteten.203 Vad som kan utgöra ett godtagbart skyddsintresse är 

något som Lernestedt diskuterar i sin avhandling och där han sammanfattningsvis konstaterar 

att det som utgör ett giltigt skyddsintresse måste kunna identifieras, motiveras samt 

preciseras. När ett godtagbart skyddsintresse har formulerats krävs vidare att handlingen som 

är föremål för kriminalisering står i strid med och skadar detta intresse.204 De skyddsintressen 

som är att betrakta som uppenbart skyddsvärda är bl.a. rätten till liv, ära, hälsa, egendom, 

handlingsfrihet, rörelsefrihet och allmän ordning.205 En stor del av skyddsintressena faller 

tillbaka på mänskliga fri- och rättigheter som har sin grund i individens frigörelse och 

okränkbarhet.206 Berglund har uttryck skyddsintresset enligt följande: 

”Skyddsintresset utgör i sig en abstraktion av de kränkningar som kan drabba enskilda människors personliga 

frihet.”207 

 

BrB är således uppdelad dels efter brott som rör individen och efter brott som rör allmänheten 

och staten. Lernestedt menar dock att det inte helt går att skilja statens intressen från de 

individuella och att det omvänt inte går att separera individens intresse från statens.208 

Intressena tycks i viss mån vara avhängiga varandra. Berglund menar att det vid fråga om 

kriminalisering måste finnas en konstaterad och straffrättsligt relevant skada i förhållande till 

det relevanta skyddsintresset och att det även måste finnas en möjlighet att beskriva hur den 

enskilda individens intresse kränkts av handlingen. Berglund tycks efterfråga någon form av 

precisering av kränkningen i fråga. Vad som utgör en kränkning av individen ger följdfrågor 

avseende vilka handlingar som är riktade mot individen och vidare hur individen i sig ska 

definieras. När väl ett skyddsobjekt är fastställt tycks den vidare diskussionen om den 

specifika kränkningens innebörd enligt Berglund vara knapphändig. Berglund menar vidare 

att vilket skyddsintresse som fått störst utrymme berott på olika kriminaliseringstrender vilka 

ibland fokuserat på individens skada och ibland på kollektivets skada. Exempel på detta var 

                                                
203 SOU 2013:38 s. 374. 
204 Lernestedt 2003 s. 174 och s. 32. 
205 SOU 2013:38 s. 482. 
206 Berglund 2002 s. 86.  
207 Ibid s. 86. 
208 Lernestedt 2003 s. 180. 
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tidigare fokus på osedligheten beträffande våldtäktsbestämmelsen där kollektivet var i fokus 

snarare än individen.209 

 

Beträffande spridningsbrottet är det legala integritetsskyddet för sådana spridningar 

bristfälligt enligt Svensson och Magnusson Sjöberg. Det finns således ett behov av en 

kriminalisering av spridningsbrottet. Problematiken består bl.a.i att likartade fall har bedömts 

olika och bedömts gå under olika brott av olika domstolar; i vissa fall som ofredande, i andra 

som sexuellt ofredande och vanligtvis har spridningen bedömts som förtal. Ibland har 

spridningen inte ansetts utgöra en brottslig gärning alls.210 Det tycks således råda en viss 

förvirring kring under vilket brott som spridningsbrottet hör hemma. Tydligt är att praxis på 

området pekar åt olika håll, där utgången för mål som i princip rör samma gärning resulterar i 

olika brottsrubriceringar, något som kan stå i strid med legalitetsprincipen.211 Legalitets-

principen utgör en garanti för rättssäkerheten eftersom den ställer krav på förutsägbarhet för 

medborgarna avseende vilket straff de kan komma att dömas för när de vidtar en viss typ av 

gärning.212  

 

4.3 BrB 4 kap. Om brott mot frihet och frid 

Brotten mot frihet och frid avser att skydda vissa former av kränkningar av individens 

integritet, inbegripande ett skydd mot att individens frihet inskränks. Exempelvis skyddas 

individens rörelse- eller handlingsfrihet och dennes rätt att bli lämnad i fred.213 Brottet of-

redande stadgas i BrB 4:7. Brottet kan bl.a. bestå i att någon handgripligen antastar annan, 

exempelvis genom en knuff. Vidare kan brottet göras gällande om någon genom ett 

hänsynslöst beteende ofredar annan, exempelvis med stenkastning, högljuddhet eller skott-

lossning.  

 

I NJA 2008 s. 946 var frågan huruvida en sexvideo som spridits utan målsägandens samtycke 

utgjorde ofredande. HD konstaterade att det saknades ett specifikt förbud gällande spridning 

av filmer och bilder på enskilda personer utan deras samtycke, oberoende av hur pass 

                                                
209 Berglund 2007 s. 34, s. 86 och s. 92 f. 
210 Svantesson och Magnusson Sjöberg 2011 s. 263 ff. 
211 Legalitetsrincipen finns bl.a. stadgad i artikel 7 Europakonventionen och i i 2 kap. 10§ st. 1 RF. 
212 Asp, Ulväng och Jareborg 2013 s. 46 ff. 
213 Jareborg, Friberg, Asp och Ulväng 2015 s. 44.  
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integritetskränkande de än var. HD konstaterade att för att en handling ska utgöra ofredande 

behöver den innebära en kännbar fridskränkning vid gärningstillfället. HD underströk dock att 

det borde finnas ett förbud mot en sådan spridning, något som HD menade åvilade lag-

stiftaren att reglera.  

 

I vissa fall har dock spridning av integritetskränkande bilder likt spridningsbrottet omfattats 

av brottet ofredande. 214  Ett exempel på ett sådant fall är ett tingsrättsavgörande där 

spridningsbrottet ansågs utgöra ofredande.215 För att ofredande ska kunna göras gällande 

krävs således att personen som ofredas märker av handlingen vid gärningstillfället vilket gjort 

att det uppstått problem med att få in gärningar som sker i smyg under bestämmelsen, så som 

smygfotografering. Idag finns dock en speciell reglering som avser just smygfotografering i 

BrB 4:6 a. Syftet med bestämmelsen är att skydda personer i dess privata sfär eller i speciella 

miljöer som exempelvis på toaletter och i omklädningsrum. Det problematiska i detta 

avseende är att den efterföljande spridningen inte omfattas av förbudet, vilket vanligtvis utgör 

den största kränkningen för offret. Brottet kan således enbart göras gällande om 

fotograferingen skett i hemlighet, innebärande en avsaknad av samtycke från offret.216  

 

Av Utredningen om integritet och straffskydd föreslogs en ny bestämmelse gå under BrB 4 

kap. och som bl.a. skulle ge skydd mot spridningsbrottet. Utredningen om integritet och 

straffskydd diskuterade även möjligheten att klassificera spridningsbrottet som ett nytt 

sexualbrott. Med beaktande av att en sådan spridning kan anses utgöra både en kränkning av 

den sexuella integriteten och utgöra en förlängning av andra sexuella övergrepp. Utredningen 

angav dock att det fanns starka skäl som talade emot att spridningsbrottet skulle kategoriseras 

som ett sexualbrott. Ett skäl som angavs var att det gick utanför utredningens uppdrag att 

utreda frågan, med hänvisning till den pågående sexualbrottsutredningen. Ett annat skäl som 

angetts är en potentiell gränsdragningsproblematik mot andra integritetskränkande uppgifter. 

Ytterligare skäl som angavs var att det straffrättsliga integritetsskyddet bör hållas samlat 

under ett och samma kapitel. Vidare föreslogs att om den lämnande uppgiften var av sexuell 

karaktär skulle detta kunna utgöra en försvårande omständighet, vilket i sådana fall skulle ge 

tillräcklig upprättelse för den sexuella kränkningen. Skyddsintresset för den nya 

                                                
214 Svantesson och Magnusson Sjöberg 2011.  
215 Gotlands tingsrätt meddelad den 10 augusti 2009, mål nr B 606-09. 
216 Jareborg, Friberg, Asp och Ulväng 2015 s. 72 ff. 
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bestämmelsen skulle skydda individens personliga integritet och privatliv. I utredningen före-

slogs även en utvidgning av brottet ofredande som enligt utredningen behövde moderniseras. 

Det föreslogs att bestämmelsen skulle erbjuda ett anpassat efter dagens teknikutveckling så att 

bestämmelsen även fångar in hatiska utlåtanden riktade mot individer.217 

 

4.4 BrB 5 kap. Om ärekränkningsbrott 

Under BrB 5 kap. finns två övergripande skyddsintressen. Det ena intresset är att skydda 

individen mot att nedsättande uppgifter sprids om denne till andra i syfte att den förtalades 

anseende hos andra ska skadas, detta skydd finns i förtalsbestämmelsen i BrB 5:1. Det andra 

intresset är skydd av individen mot nedsättande yttranden som riktar sig direkt mot den ang-

ripne, vilket utgör en förolämpning enligt BrB 5:3.218 Förtalstagandet värnar således om per-

sonens anseende medan förolämpningsbestämmelsen värnar om personens självaktning.219 

 

Förtalsbrottet har fått en ökad relevans i samband med informationssamhällets utveckling i 

den digitala miljön. Med internets framväxt har det blivit allt lättare att sprida information och 

dessutom med hög spridningsfrekvens. Att förlora sin aktning är något som de flesta 

människor skulle lida psykiskt av med beaktande av att vi människor lever i gruppgemenskap 

med andra. Med anledning av detta utgör äran ett skyddsintresse.220  

 

Förtalsbestämmelsen fastslås både i BrB 5:1 och i TF 7: 4 p.14 och är den lagbestämmelse 

som anses motsvara rätten till privatliv i artikel 8 Europakonventionen.221 Rätten till privatliv 

innefattar ett skydd mot spridning av nedsättande bilder. Det första rekvisitet i förtals-

bestämmelsen, utpekar annan, innebär att den person som utsätts för förtal ska kunna 

identifieras av åtminstone en utomstående person.222 Det andra rekvisitet, lämnar en uppgift, 

förutsätter att påståendet beträffande den utsatte personen lämnas i tal, skrift eller bild.223 Det 

tredje rekvisitet, ägnad att utsätta denne för andras missaktning, medför att uppgiften som 

                                                
217 SOU 2016:7 s. 52, s. 279, s. 298 f., s. 374 och s. 382. 
218 Prop. 1962:10 del B s. 123.  
219 Axberger 2014 s. 89. 
220 Jareborg, Friberg, Asp och Ulväng 2015 s. 91 f. 
221 Se bl.a. Göta hovrätts dom meddelad den 18 februari 2014, mål nr B 2417-13. I målet ägde spridningen rum 
på Facebook och var att betrakta som grovt förtal. Se även Axberger 2014 s. 92.  
222 Axberger 2014, s 90. 
223 Boman 2011. 
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lämnas om personen ska vara nedsättande.224 Innebörden av vad som är nedsättande kan 

erhållas genom ett studerande av den rådande uppfattningen i samhället.225 Bedömningen ska 

även göras utifrån den utsattes sociala sammanhang.226  

 

Enligt BrB 5:5 st. 1 väcker målsäganden enskilt åtal vid förtalsbrott. Emellertid kan förtal i 

vissa fall falla under allmänt åtal, ett flertal åklagare är däremot negativt inställda till att alla 

förtalsbrott skulle falla in under allmänt åtal eftersom förtalsbrottet är svårt att avgränsa. 

Enligt en rapport från BRÅ utgör 24 procent av alla brottsanmälningar rörande förtal 

spridning av sex- eller nakenbilder.227 Beträffande spridningsbrottet är det i dagsläget förtals-

brottet som vanligtvis görs gällande, detta med anledning av att NJA 1992 s. 594 är väg-

ledande.228 HD underströk i fallet att det krävs något mer än en nakenkropp för att rekvisitet 

utsätta någon för andras missaktning ska aktualiseras, i detta fall utgjorde detta något skenet 

av att målsägande samtyckt till vidarespridningen av sexfilmen.229 

 

Utredningen om integritet och straffskydd föreslog en ändring av brottet förtal i BrB 5:1 och i 

TF 7:4 p.14. Förslaget bestod av att rekvisitet utsättas för andras missaktning skulle bytas ut 

mot skada anseendet hos den som uppgiften avser. Vidare föreslogs att rekvisitet klandervärd 

i sitt levnadssätt ersattes med annan nedsättande uppgift. Motiveringen till dessa förändringar 

var att de nya formuleringarna skulle vara mer tidsenliga.230  

 

4.5 BrB 6 kap. Om sexualbrott 

4.5.1 Sexualbrottens varierande skyddsintressen 

Huvudsyftet med BrB 6 kap. är att värna den sexuella integriteten och själv-

bestämmanderätten.231 Med beaktande av alla de reformer som genomförts beträffande sex-

                                                
224 Se bl.a. NJA 2003 s. 567. I målet hade tidningen Expressen spridit nedlåtande uppgifter om en känd politiker. 
225 Jareborg, Friberg, Asp och Ulväng 2015 s. 93.  
226 Prop.1962:10 B s. 141 ff. Läsvärd motivering till det moderna förtalsbrottets uppkomst som understryker 
vikten för en person att få vara del av gruppgemenskapen och att den utsattes sociala situation är av vikt att ha i 
beaktning. 
227 BRÅ 2015 s. 64 och s.111. 
228 Följande domar har baserats på HD:s avgörande från 1992 beträffande spridning av sex- och nakenbilder: 
Uppsala tingsrätts dom mål nr B 411-07, Göta hovrätts dom mål nr B 2459-06, Göta hovrätts dom mål nr B 
2417-13 och NJA 2015 s. 86.  
229 BRÅ 2015 s. 18. 
230 SOU 2016:7 s. 49 och 54. 
231 Prop. 2004/05:45 s. 20 ff.  
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ualbrotten har även synen på vad som bör kriminaliseras såsom sexualbrott har förändrats.232  

I en utredning från 2013 granskades bl.a. skyddsintresset för sexualbrotten.233 Utredningen 

beskriver hur sexualbrottens syfte är att skydda mot integritetskränkningar.234  

 

Den sexuella integriteten utgör dock inte det enda skyddsintresset som ska skyddas under BrB 

6 kap. Exempelvis har köp av sexuell tjänst ett annat primärt skyddsintresse. Förbudet mot 

köp av sexuell tjänst syftar till att skydda allmänheten.235 Att sex bör vara målet och inte 

medlet  har varit en utgångspunkt gällande kiminalisering av köp av sexuell tjänst. Denna 

kriminalisering har dock varit föremål för omfattande diskussioner i olika juridiska skrifter.236 

Andersson diskuterar brottet utifrån ett avgörande från HD, NJA 2001 s. 527. Hon prob-

lematiserar det faktum att köp av sexuell tjänst är placerad under brott mot person med 

beaktande av de svårigheter som finns att bedöma en prostitueras situation i det enskilda 

fallet. Vidare beskriver Andersson hur köp av sexuell tjänst utgör ett uttryck för mäns våld 

mot kvinnor.237   
 

Asp och Ulväng menar att anledningen till att köp av sexuell tjänst placerats under BrB 6 kap. 

beror på dess starka koppling till koppleribestämmelsen i BrB 6:12.238 Koppleribestämmelsen 

skyddar dock främst allmänhetens intressen.239 Trenden avseende att sexualbrotten skulle ge 

skydd för vuxnas sexuella självbestämmanderätt kom under 70-talet och utgjorde ett problem 

för koppleribestämmelsens fortsatta kategorisering som ett sexualbrott.240  

 

Vidare finns spekulationer i att kriminaliseringen av köp av sexuell tjänst gått från att utgöra 

ett skydd för den enskilda prostituerade till att snarare omfattas av en morallag som rör 

prostituerade som grupp. Vissa menar dock att alla sexualbrotten i alla tider kriminaliserat 

utifrån rådande sexualmoral. Det är bl.a. därför kriminaliseringen av köp av sexuell tjänst 

kritiserats eftersom den misstänks ha sin grund i moralistiska värderingar snarare än att utgöra 

ett skydd för individens rätt till självbestämmande. En tidigare reglering som gjorts gällande 

                                                
232 Jareborg, Friberg, Asp och Ulväng 2015 s. 113. 
233 SOU 2013:38 s. 91 ff.  
234 Ibid s. 91 ff. 
235 Prop. 2004/05: 45 s.104.   
236 Lernestedt och Hamdorf 2013 s. 409 och s. 389.  
237 Andersson 2011 s.24. 
238 Asp och Ulväng s. 29. 
239 Prop. 2004/05: 45 s. 104.   
240 Lernestedt och Hamdorf 2013 s. 401. 
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beträffande prostitution, om prostituerade erbjöd sina tjänster offentligt, var förargelse-

väckande beteende i BrB 16: 16. Förargelseväckande beteende är ett brott placerat bland 

brotten mot allmän ordning. Rent straffrättstekniskt utgör köp av sexuell tjänst en krim-

inalisering med grund i allmänna intressen.241  

 

Ytterligare en anledning till att köp av sexuell tjänst placerats i BrB 6 kap. beror troligtvis på 

att brottet har en stark koppling till det sexuella. Det sexuella är i sin tur förenat med intimitet 

och förnedring, vilket i sin tur är kopplat till skam och skuld. Självbestämmanderätt gäller 

även beträffande vem vi väljer att visa oss nakna inför, då den inbegriper vår rätt att själva 

förfoga över vår egen nakenhet. Nakenhet innebär en form av intimitet. Kriminaliseringen av 

köp av sexuell tjänst är enligt många problematisk med hänsyn till självbestämmanderätten 

eftersom den som säljer sex kan sägas ha berövats rätten att själv bestämma över sin kropp 

och hur den ska användas. Asp och Ulväng ställer sig kritiska till hur denna kriminalisering är 

utformad.242  

 

Det är av betydelse för vår värdighet som människor att själva få bestämma över vår privata 

sfär, vilket inkluderar självbestämmanderätten avseende våra kroppar. Trots att det idag finns 

en samhällelig acceptans beträffande olika former av sexuella relationer finns dock 

fortfarande starka sexuella normer som förespråkar både tvåsamhet och kärleksrelationer. 

Försäljning av sexuella tjänster hamnar utanför det normativt godtagbara. Att köp av sexuell 

tjänst upprör allmänheten tyder på dess avsaknad av sociala värde.243 

 

Berglund menar att 1900-talets debatt om sexualbrotten kan illustrera diskussionen angående 

vad som kan vara föremål för kriminalisering och angående vad som kan utgöra en 

straffrättsligt relevant skada. Enligt Berglund handlade denna diskussion främst om huruvida 

sexualbrotten skyddar individens frihet i sexuellt hänseende eller samhällets moral avseende 

sexualhandlingar. Avsikten med sexualbrotten tycks vara att skydda individen från 

kränkningar i sexuellt hänseende och därmed inte handla om moralisering avseende 

sexualhandlingar. En straffrättslig moralisering innebärande kontroll av individens sexualitet 

och är i den moderna historiska kontexten inte eftersträvansvärd samt bör så långt som möjligt 
                                                
241 Ibid s. 390 ff., s. 400 ff. och 414 ff. 
242 Asp och Ulväng 2007 s. 27, s. 40 och s. 43 ff. 
243 Ibid s. 45, s.51 och 56 f. 
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vara frånskild den fria individen. Berglund menar dock att det är omöjligt att inte beakta 

rådande sexualmoral i sexualbrottsdebatten eftersom varje försök som görs för att beskriva 

vad sexualitet och sexuella moment är görs utifrån rådande normer. I en artikel riktar 

Berglund kritik till att det som ska skyddas under BrB 6 kap. är individens integritet i form av 

det privat rumsliga och fysiskt avskilda utan att det närmare redogörs för hur handlingarna 

kränker individen. Vidare menar hon att sexualiteten är privatiserad och individualiserad och 

på så vis skild från individen.244  Kriminalisering av köp av sexuell tjänst sägs ta avstamp i 

“den goda sexualiteten” eller jämställdhet mellan könen vilket är ett uttryck för en moral-

iserande lagstiftningsåtgärd.245  

 

Ett annat exempel på sexualbrott som har sitt ursprung i en sexualmoral är samlag med 

avkomling i BrB 6:7 och som kan sägas utgöra en “kvarleva” från den äldre synen på 

sexualbrotten. 246  Vidare har bestämmelsen avseende samlag med avkomling ett annat 

skyddsintresse än den sexuella integriteten och självbestämmanderätten. Skyddsintresset är 

motiverat utifrån socialetiska och arvsbiologiska skäl.247 De socialetiska skälen bygger på en 

argumentation bestående av att sexuella förbindelser mellan närbesläktade vuxna skulle 

hindra en sund och naturlig samlevnad inom en familj eller annan närståendekrets. Vidare 

utgör det arvsbiologiska argumentet grund för att bestämmelsen enbart rör 

samlagshandlingar.248 Det har funnits förslag på att bestämmelsen skulle avskaffas eftersom 

den bygger på frivilliga sexualhandlingar mellan vuxna, dock har en avkriminalisering ansetts 

sakna grund i det allmänna rättsmedvetandet.249  

 

4.5.2 Vad konstruerar ett sexualbrott? 

Det råder viss enighet om att den sexuell integritet, självbestämmanderätten och skydd av 

ungdom utgör sexualbrottens primära skyddsintressen. Trots dessa angivna skyddsintressen 

finns svårigheter med att precisera exakt vad som utmärker ett sexualbrott.250 En del av 

förvirringen består troligtvis av att vissa brott under BrB 6 kap. har andra skyddsintressen. 

Vid ett försök att kartlägga vad som utmärker sexualbrotten är det nästintill ofrånkomligt att 
                                                
244 Berglund 2002 s. 57 f. och s. 98.  
245 Lernestedt och Hamdorf 2013 s. 405. 
246 Ibid s. 390.  
247 SOU 2001:14 s. 57. 
248 Prop. 1983/84:105 s. 33 och prop. 2004/05:45 A .s 83 f. 
249 Prop. 1983/84:105 s. 33. 
250 Lernestedt 2004 s. 401 f. 
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fundera över innebörden av sex. Enligt Svenska Akademins Ordbok är innebörden av sex det 

sexuella, sexualliv, sexuell dragningskraft eller utstrålning.251 Enligt Asp är sex person, kön, 

intimitet och integritet på ett sätt som andra handlingar inte är.252  

 

Vidare är det ofrånkomligt att fundera över vad som utgör ett sexuellt övergrep. Asp menar att 

ett sexuellt övergrepp till viss del kan jämföras med en form av objektifiering av en person 

och hur dennes kropp används som ett medel eller objekt för gärningsmannens egen vinning. 

Denna objektifiering är dock inte tillräcklig för att ringa in vad ett sexuellt övergrepp är, 

således krävs något mer för att urskilja sexuella handlingar från andra handlingar där en 

persons kropp används som ett medel eller objekt. När det handlar om exempelvis en våldtäkt 

beskriver Asp hur denna objektifiering och intrång i offrets autonomi sker på en annan nivå 

jämfört med andra icke sexuella situationer, detta med beaktande av att människan vid 

sexuella situationer tillmäter denna autonomi särskilt stor betydelse. Anledningen till att 

autonomin vid sex tillmäts denna särskilda betydelse menar Asp är att sex förutsätter en hög 

grad av intimitet jämfört med andra situationer där en persons autonomi berörs. Skyddet för 

objektifiering i sexuellt hänseende blir allt tydligare ju närmare kroppen som denna 

objektifiering sker. Det sexuella självbestämmandet är starkt kopplat till vår värdighet som 

människor. Asp menar således att det är denna självbestämmanderätt som utmärker sexuella 

övergrepp. Självbestämmanderätten är starkt kopplad till det integritetsnära.253 Värdet av den 

privata sfären är starkt kopplad till självbestämmanderätten.254	  

 

Vid en granskning av vad som utmärker sexualbrotten är det av relevans att analysera 

innebörden av sexuell handling. Det föreligger avgränsningssvårigheter beträffande när en 

handling är att betrakta som sexuell eller inte.255 Träskman menar att en sexuell handling är en 

handling som i allmänhet uppfattas som sexuell, dock beskriver han inte innebörden av 

sexuell. Straffrätten tycks enligt Träskman inte erbjuda någon beskrivning av grunderna för 

vad som kan utgöra en sexuell handling. Beträffande gränsdragningen för den sexuella 

                                                
251 Svenska Akademiens Ordbok, sex.  
252 Asp 2010 s. 19.  
253 Ibid s. 40 ff. och s. 204. 
254 Asp och Ulväng 2007 s. 60 f. 
255 Jareborg, Friberg, Asp och Ulväng 2015 s. 125. 
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handlingen ska exempelvis det faktum att någon utan att beröra någon annan onanerar inte 

utgöra en sexuell handling riktad mot en annan person.256   

Vidare belyser Träskman problematiken med att innebörden av sexuell handling är oklar 

utifrån legalitetsprincipen och argumenterar för att vid oklarheter i detta avseende bör 

domstolen döma till förmån för den tilltalade. Han menar att det faktum att någon anstiftar 

annan att onanera på sig själv inte kan vara straffbart med beaktande av legalitetsprincipens 

gränser. Han understryker vidare att utvidgningar av en bestämmelses innebörd kan äventyra 

legalitetsprincipen, eftersom brottet kan komma att omfatta handlingar som ännu inte belagts 

med straff. Det är därför av vikt att skilja på moraliskt förkastliga handlingar och handlingar 

belagda med straff. Träskman illustrerar denna problematik genom att analysera förbudet av 

köp av sexuell tjänst. Han uttrycker en ovilja att diskutera bestämmelsen ur en rättspolitisk 

synvinkel och understryker snarare dess oenighet med legalitetsprincipen. Vidare menar han 

att regleringen innehåller för oprecisa formuleringar av dess skyddsintresse.257  

 

Den mest uppenbara sexualhandlingen av de alla tycks vara den som innefattar ett samlag 

alternativt är jämförlig med samlag, innebärande någon form av penetration. En sexuell 

handling måste dock inte alltid innefatta en kroppslig beröring av kön. En handling kan anses 

vara sexuell om den är av sexuell prägel och är ägnad att kränka offrets sexuella integritet. Att 

en handling är av sexuell prägel innebär att den typiskt sett väcker eller tillfredsställer 

gärningsmannens eller offrets sexuella könsdrift.258 Någon faktisk tillfredställelse är inte 

nödvändig.259 Vidare krävs att handlingen är ägnad att kränka offrets sexuella integritet, 

denna bedömning ska ske utifrån en objektiv grund med utgångspunkt i vad som typiskt sett 

kan anses kränka personens sexuella integritet. Trots att vissa handlingar kan innehålla 

sexuella moment utgör de ändå inte alltid sexuella handlingar.260   

 

En sexuell handling tycks i vart fall föreligga om handlingen innefattar någon form av sexuell 

beröring vilken inkluderat en naken kropp och ett könsorgan.261 Dagens utvecklingstendens 

beträffande sexualbrotten är enligt Lernestedt dock på väg bort från kroppen och på väg mot 

                                                
256 Träskman 2009 s. 287 ff. och s. 401. 
257 Träskman 2009 s.401 och s. 408. 
258 Jareborg, Friberg, Asp och Ulväng 2015 s. 123 ff. 
259 Prop. 2004/05:45 s. 33.  
260 Jareborg, Friberg, Asp och Ulväng 2015 s. 125 f. 
261 Ibid s. 125. 
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det mentala. Fokus har börjat förflyttas till vad som utgör en typisk kränkning. Kroppen tycks 

ha förlorat viss betydelse som skyddsintresse och angreppsobjekt. Effekten av detta är enligt 

Lernestedt ett minskat fokus på offrets sexuella integritet. Detta är således följden av att fokus 

gått från teorin om att förövaren använder offret som ett redskap för egna sexuella ändamål, 

det vill säga hur kränkningen sker, till ett fokus innebärande att förövaren utnyttjar offret för 

sitt egna sexuella ändamål.262 Trenden tycks således röra sig bort från den kroppsliga 

beröringen i form av att gärningsmannen berör offret, det finns även situationer när 

gärningsman tvingar offret att berör sig själv vilket gärningsmannen ser via en visuell kontakt 

på Internet, även kallat ”onlineövergrepp”.263 Med denna utveckling skulle i sådana fall offret 

komma att representera kollektivets intressen snarare än individens.264 

 

4.5.3 En jämförelse mellan ofredande och sexuellt ofredande 

Inom straffrätten finns parallellkriminaliseringar där skillnaden mellan de parallella brotten 

exempelvis kan vara huruvida gärningen haft ett sexuellt innehåll eller inte.265 Ett illustrativt 

exempel är ofredande i BrB 4:7 och sexuellt ofredande i BrB 6:10. Denna parallell-

kriminalisering innebära att sexuellt ofredande utgör ett kvalificerat ofredande. Ofredande 

utgör ett frihet- och fridsbrott och sexuellt ofredande ett sexualbrott. Det går därför inte att 

säga att innebörden av ofredande i BrB 4 kap. är detsamma som innebörden av ofredande i 

BrB 6 kap.266 Uppsatsen kommer att fokusera på bestämmelsen i 6:10 st. 2 eftersom den tar 

sikte på vuxna och det är, bortsett från kriminalisering av barnpornografi, spridningsbrott som 

drabbar vuxna som denna uppsats inriktar sig på.  

 

En gärning innebärande att en person utsätter en annan person för obehag eller som med ord 

alternativt handling ofredar en person i syfte att kränka dennes sexuella integritet är straffbar 

som sexuellt ofredande. Beträffande vilka handlingar som anses kränkande avses vad som i 

allmänhet anses kränkande. 267  I enlighet med BRÅ:s rapport utgör tio procent av de 

anmälningar som klassificeras som ofredande spridning av sex- eller nakenbilder. Vidare 

diskuteras det i rapporten huruvida dessa bilder utgör ofredande eller sexuellt ofredande, 

                                                
262 Lernestedt 2004 s. 402. 
263 Jareborg, Friberg, Asp och Ulväng 2015 s. 127. 
264 Lernestedt 2004 s. 402. 
265 Träskman 2009 s. 386 ff. 
266 Jareborg, Friberg, Asp och Ulväng 2015 s. 129. 
267 Schultz, Näthat 2013, s. 62 ff.  
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varvid det konstateras att om syftet är att förlöjliga målsäganden bör handlingen gå under 

ofredandebestämmelsen i 4 kap.268 Sexuellt ofredande omfattar bilder som gestaltar sex-

uallivet. Onlineövergrepp kan utgöra sexuellt ofredande. 269  Sexuellt ofredande brukar 

avgränsas till de handlingar där gärningsmannens sexualdrift retas eller tillfredsställs.270 Detta 

krav på att gärningsmannens sexualdrift ska retas är dock enligt många ett felaktigt krav som 

uppställdes under 2005 års sexualbrottsreform. Kravet har varken stöd i lagtexten eller för-

arbetena. Vidare bör det som utgör en kränkning av offrets sexuella integritet inte vara 

beroende av gärningsmannens subjektiva avsikt. Till skillnad från ofredande krävs det inte vid 

sexuellt ofredande att offret vid stunden för handlingen uppmärksammar handlingen, 

exempelvis utgör en smygfilmning under en kvinnas kjol ett sexuellt ofredande. Det relevanta 

för om en gärning ska anses utgöra sexuellt ofredande är om gärningen typiskt sett kränker 

offrets sexuella integritet.271  

 

Träskman behandlar i en artikel rörande köp av sexuell tjänst problematiken kring när en 

handling ska anses uppfylla kraven för sexuellt ofredande eller om den istället borde utgöra 

ofredande. I vissa fall beskriver han att det centrala är gärningsmannens intentioner, medan 

han i andra fall menar att utgångspunkten är huruvida offrets sexuella integritet kränkts. Ett 

intressant rättsfall för sammanhanget är NJA 2013 s. 548 där den tilltalade hade utfört en så 

kallad otrohetskontroll på målsäganden genom att föra in fingrar i hennes underliv. HD kom 

fram till att handlingen hade en sexuell prägel och att den kränkte offrets sexuella integritet. 

Trots att handlingen saknade sexuellt syfte från tilltalades håll bedömdes den ändå vara av 

sexuell karaktär och utgjorde ett sexualbrott.  

 

Beträffande spridningsbrottet har det bl.a. i ett hovrättsfall konstaterats att sådan spridning 

inte utgjort sexuellt ofredande eftersom den tilltalade inte fått någon sexuell tillfredställelse av 

själva spridningen. 272 Vidare konstaterades det i en annan hovrättsdom att ett lagligt skydd 

för spridningsbrottet saknades. 273  I det aktuella fallet hade den tilltalade spridit nakenbilder 

på målsäganden utan dennes samtycke. I ett tingsrättsfall dömdes dock den tilltalade för 

                                                
268 BRÅ 2015 s. 61 ff. 
269 Jareborg, Friberg, Asp och Ulväng 2015 s. 129 f. 
270 Se bl.a. Prop. 2004/05:45 s. 149.  
271 Jareborg, Friberg, Asp och Ulväng 2015 s. 129 ff. 
272 Se bl.a. Göta hovrätts dom meddelad den 19 februari 2007, mål nr B 2459-06. 
273 Se bl.a. Svea hovrätts dom meddelad den 28 oktober, mål B nr 6821-09. 
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sexuellt ofredande efter att denne laddat upp sexuellt bildmaterial på olika internetsidor. 274  I 

målet konstaterade tingsrätten att den tilltalade kränkt målsägandens sexualitet och att det inte 

var nödvändigt att den tilltalades sexuella lust tillfredsställts eller retats i samband med 

spridningen.  

 

4.6 BrB 16 kap. Om brott mot allmän ordning 

Brotten i BrB 16 kap. tar sikte på brott som stör den allmänna ordningen, vars fokus är på 

allmänna intressen snarare än på individens. Ett av de brott som sorterats in under brott mot 

allmän ordning är barnpornografibrottet. Motiven bakom en lagstiftning mot barnpornografi 

var den kränkningen av de medverkande barnens integritet. Vilket kan tolkas som att 

skyddsintresset med bestämmelsens uppkomst var de specifika barnen som fallit offer för 

barnpornografi. Detta motiv ansågs vara tillräckligt i sig för att en lagstiftning mot 

barnpornografi skulle genomföras. Barnpornografibrottet utgjorde även ett brott mot barn 

överlag och finns stadgat i BrB 16: 10 a.275  

 

Bestämmelsen förbjuder innehav och spridning av barnpornografi. Utan detta förbud hade 

spridningen av barnpornografi skyddats av yttrandefriheten. Barnpornografi utgör ett 

dokumenterade av brott i form av övergrepp mot barn. Vissa menar att i och med att det är 

innehavet och spridningen av barnpornografi som utgör det straffbara har detta resulterat i att 

fokus flyttats bort från den kränkning av det specifika barnet som sker varje gång bilderna 

visas för andra och den kränkning som ägde rum när bilden togs. Konsekvensen av detta 

fokus är att brottet betraktas som lindrigare än det borde där det krävs en inte obetydlig 

mängd barnpornografi eller en omfattande spridning av barnpornografi för att annan påföljd 

än böter ska aktualiseras.276  

 

Vidare kan det vara problematiskt att göra en bedömning av om barnet är att anse som under 

18 år. 277  Barnpornografibrottet omfattar inte enbart bilder av riktiga barn utan även 

dataanimering, montage och teckningar. Bestämmelsen kan sägas vara svåravgränsad 

eftersom det är nödvändigt att göra en åtskillnad mellan sexuella bilder och bilder av barn 
                                                
274 Uppsala tingsrätts dom meddelad den 14 juni 2007, mål nr B 411-07. 
275 Prop. 1978:79:179 s. 8. 
276 Diesen och Diesen 2009 s. 183. 
277 Ibid s. 191. 
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som enbart består av ren nakenhet.278 Denna svåra gränsdragning har diskuterats i det så 

kallade Mangamålet.279 Målet diskuteras i en artikel skriven av Asp där han resonerar kring 

frågan om barnpornografibrottets placering under BrB 16 kap. är korrekt. Han analyserar bl.a. 

Madeleine Lejonhuvuds förslag beträffande att barnpornografibrottet borde placeras under 

BrB 6 kap och utgöra en motsvarighet till häleribrottet avseende efterföljande delaktighet vid 

sexualbrott mot barn, 280 Beträffande brottets relation till sexualbrotten konsumeras inte 

barnpornografibrottet av att ett brott under BrB 6 kap görs gällande.281  

 

Asp belyser även problematiken med den svåra gränsdragningen mellan barnpornografi och 

rätten till yttrande- och informationsfrihet. 282  Vidare utgör denna yttrande- och 

informationsfrihet en rättighet som begränsas genom barnpornografibrottet i viss mån. 

Beträffande gränsen mot tryck- och yttrandefriheten finns det utrymme för, vid fråga om 

barnpornografibrott, att beakta vissa yttrandefrihetsargument då de kan utgöra undantag för 

barnpornografi vilka kallas för förstålighetsargument. Exempel på sådana undantag är seriös 

nyhetsförmedling, opinionsbildning och forskningsändamål. 283  Yttranden och offentlig-

göranden i vissa medier omfattas av ett starkt grundlagsskydd.284 Närmare diskussion om 

yttrandefriheten och dess gränsdragning faller dock utanför syftet med uppsatsen. Det bör 

dock understrykas att yttrandefrihetsaspekten utgör en viktig komponent som skulle behöva 

beaktas vid en kriminalisering av spridningsbrottet.  

 

4.7 Avslutande kommentarer  

De primära skyddsintressena för sexualbrotten är skydd av ungdom, sexuell själv-

bestämmanderätt och sexuella integritet. Dessa skyddsintressen omfattar dock inte alla 

sexualbrott. Exempelvis skyddar brottet samlag med avkomling ett etiskt och arvsgenetiskt 

intresse som baserats på sexualmoraliska argument. En intressant fråga är däför vad det är 

som indikerar att sexualbrotten idag inte i grunden handlar om en rådande sexualmoral? 

                                                
278 Asp 2013 s. 22.  
279 NJA 2012 s. 400. I målet argumenterade HD bl.a. utifrån yttrande – och informationsfriheten för att fria den 
tilltalade p.g.a. innehavet av tecknad barnpornografi. Alla bilder, förutom en, ansågs dessutom inte vara 
verklighetstrogna. 
280 Asp 2013 s. 25 ff. 
281 Jareborg, Friberg, Asp och Ulväng 2015 s. 151. 
282 Asp 2013 s. 33. 
283 Axberger 2014 s. 66. 
284 Jareborg, Friberg, Asp och Ulväng 2015 s. 278 f. 
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Kanske är det lättare att se tillbaka på en gammal rådande sexualmoral än att förmå sig att se 

att det som vi idag anser vara ett objektivt skyddsintresse imorgon kan komma att betraktas 

som ett uttryck för vår tids allmänna sexualmoral. Att de statliga och individuella intressena 

är sammanflätade kan väcka visst tvivel rörande den till synes strikta uppdelningen mellan 

brott mot person och brott mot allmänheten och allmän ordning. Det föreligger en svår 

gränsdragningen angående vem som ett specifikt brott i första hand anses kränka. Inte heller 

är barnpornografibrottets placering i BrB 16 kap. självklar och diskussioner har förts 

angående huruvida brottet egentligen borde ha kategoriserats in under BrB 6 kap.  

 

Beträffande en eventuell reglering mot spridningsbrottet behöver yttrande- och tryckfriheten 

beaktas. Balansen mellan rätten att yttra sig och rätten till integritet är svår, detta behöver 

dock inte nödvändigtvis behöva utgöra ett hinder mot att människor som blir utsatta för 

spridningsbrottet inte får rättslig upprättelse. I NJA 1992 s. 594 kom förtal att bli relevant 

med anledning av att målsäganden inte samtyckt till spridningen av en samlagsfilm. 

Anledning till detta var att HD i målet angav att själva spridningen inte föll in under rekvisitet 

att utsätta någon för andras missaktning. Snarare var det den omständigheten att andra kunde 

få en bild av att målsäganden samtyckt till spridningen och valt att medverka i filmen som föll 

in under rekvisitet. Att HD å ena sidan utvidgade förtalsbestämmelsen till att inrymma 

spridningsbrottet i vissa fall och å andra sidan meddelade att en sådan spridning i sig inte 

innebar förtal kan uppfattas som motsägelsefullt. Detta har resulterat i en osäkerhet när förtal 

kan göras gällande vilket är problematisk utifrån legalitetsprincipen.  

 

Huruvida spridningsbrottet kan falla in under sexuellt ofredande är tveksamt, eftersom det är 

nästintill omöjligt att bevisa att gärningsmannens sexuella lust tillfredsställts eller retats. 

Domstolen har i vissa fall frångått detta krav. Även Jareborg med flera har ställt sig 

tveksamma till huruvida detta rekvisit ens existerar. I dagsläget är det därför oklart om 

sexuellt ofredande kan göras gällande vid spridningsbrottet. Att det ens i domstol utretts 

huruvida sexuellt ofredande kan bli aktuell vid denna typ av spridningar kan dock indikera att 

kopplingen mellan spridningsbrottet och sexualbrotten inte är allt för främmande.  

 

Som framkommit är praxis på området spretig. Vissa domar föreskriver att spridningsbrottet 

hör hemma under förtalsbestämmelsen och andra under sexuellt ofredande alternativt 
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ofredande medan andra domar föreskriver att spridningsbrottet inte alls är straffbart. Behovet 

av ett klargörande i frågan är stort, något som även HD poängterat i NJA 2008 s. 646. Med 

anledning av detta krävs således en kriminalisering av spridningsbrottet som erbjuder en 

förutsägbarhet. Utredningen om integritet och straffskydds förslag beträffande olaga 

integritetsintrång under BrB 4 kap. utgör ett exempel på en föreslagen reglering som erbjuder 

ett förutsägbart brott när denna typ av spridning är straffbelagd.  

 

Spridningsbrottet skulle kunna placeras i BrB 6 kap. om de utelämnande sexuella situationer 

av offret som spridningen innebär får anses utgöra en tillräcklig nivå av ett sexuellt moment. 

Huruvida alla sexualbrott egentligen omfattas av ett primärt skyddsintresse som innefattar ett 

skydd för individens sexuella integritet och självbestämmanderätt kan dock diskuteras. Med 

beaktande av att sexualbrotten inte har ett entydigt skyddsintresse är frågan huruvida 

spridningsbrottet kan placeras under BrB 6 kap. svårbesvarad. Ovan har det redogjorts för hur 

Asp beskrivit innebörden av sexuella övergrepp som en form av en objektifiering av en 

person. Denna objektifiering kan dock inte ensamt kvalificera en handling som sexuell, 

således krävs något mer för att en handling ska bli sexuell. Vid en analys av 

spridningsbrottets konstruktion är det intressant att spekulera i huruvida denna typ av 

spridning utgör en sexuell objektifiering eller om den enbart innebär en objektifiering av 

offret. Vidare har det också beskrivits ovan hur förfogandet över vår nakenhet är en del av 

självbestämmanderätten, en rätt som skyddas under BrB 6 kap. Nakenhet är starkt kopplat till 

intimitet.  

 

Att spridningsbrottet innehåller både moment av nakenhet och intimitet som ofrivilligt sprids 

till allmänheten borde kvalificera dessa spridningar som något som personen själv bör få välja 

om den vill dela med sig av. En relevant reflektion är därför hur långtgående denna 

självbestämmanderätt är. Gäller denna självbestämmanderätt även på internet och mer 

specifikt borde den innefatta ett skydd mot spridningsbrott? Om svaret på frågan är jakande 

kan skyddsintresset beträffande spridningsbrottet anses gå under självbestämmanderättens 

ramar. Huruvida detta skulle motivera en placering i BrB 6 kap är dock inte säkert med 

beaktande av att skyddsintressena under kapitlet kan variera.  
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5. Avslutande konklusion; placering av spridningsbrottet 

5.1 Placeringens betydelse 

En kriminaliserings bakomliggande skyddsintresse har inom svensk rätt haft betydelse för hur 

brott kategoriserats. Skyddsintresset har fortfarande en viktig roll vid nykriminaliseringar. En 

del menar att det idag råder en överkriminaliseringstendens inom straffrätten och att det 

därför bör ställas höga krav på kriminaliseringars bakomliggande skyddsintressen. Med 

anledning av detta efterfrågas en tydlighet beträffande vad en kriminalisering avser att 

skydda. Kriminaliseringar syftar till att både utgöra en form av avskräckningsmekanism för 

människor i allmänhet men syftar även till att underlätta för människor i samhället att ingå i 

en gruppgemenskap med gemensamma värderingar. Detta kan tolkas som att strafflagen i viss 

mån även ska vara moralbildande över vilka handlingar som absolut inte ska företas i ett 

samhälle. En kriminalisering av spridningsbrottet skulle troligtvis ha en viss avskräckande 

effekt och även signalera att samhället inte godtar sådana typer av olovliga spridningar. Dessa 

skäl bakom en kriminalisering av spridningsbrottet skulle dock inte i sig uppfylla kravet på ett 

tydligt och godtagbart skyddsintresse utan skyddsintresset måste vara mer preciserat.  

 

Ett tidigt skyddsintresse under den judiciella revolutionen var hedern och äran. I sinom tid 

kom även kyrkan att ha en påtaglig effekt på rättsystemet vars intresse var att skydda de 

kristna värderingarna. Kyrkan var exempelvis pådrivande beträffande kriminalisering av 

horsbrotten. Dåtidens idealkvinna vårdade sin ärbarhet och höll sig inom äktenskapets strikta 

ramar. Historiskt sett har exempelvis våldtäktsbrottet beskrivits som en handling som kränkt 

kvinnans ära i det offentliga rummet med beaktande av den efterföljande ryktesspridning hon 

drabbades av. Vidare har det visats hur kvinnans ära var starkt kopplad till hennes sexualitet, 

något som den än idag kan anses vara med beaktande av den moralisering som sker av 

kvinnor som tagit sexuella bilder på sig själv. Sexualmoralen har till en början varit starkt 

präglad av moraliseringar från bygden, kyrkan och vidare från staten samt det allmänna. 

 

5.2 Placering under BrB 4 kap.  

Utifrån ett historiskt perspektiv har gränsdragningen mellan sexualbrotten och frihet- och 

fridsbrotten inte varit alldeles distinkt. Exempelvis utgjorde våldtäktsbestämmelsen under en 

längre tid ett frihetsbrott innan den i samband med att 1962 års BrB bildades kategoriserades 
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in under kapitlet om sedlighetsbrotten (idag benämnt sexualbrotten). Frihet- och fridsbrotten 

avser bl.a. att skydda individens rätt att bli lämnad i fred vilket kan tänkas passa in på en 

kriminalisering av spridningsbrottet med beaktande av att den utsatta personen i detta 

hänseende mot sin vilja får sin sexualitet spridd till allmänheten. Detta skulle kunna ses som 

att personens frid störs. 

 

Utredningen om integritet och straffskydd har lämnat ett förslag avseende att 

spridningsbrottet ska placeras under BrB 4 kap. som del av ett nytt brott under begreppet 

olaga integritetsintrång. Integritetbegreppet är dock i sig problematiskt, brett och svår-

definierbart. Vilket även Utredningen om integritet och straffskydd bekräftat. Utredningen 

angav att skyddsintresset för den föreslagna bestämmelsen skulle vara en persons integritet 

och rätt till privatliv, skyddsintressen som inte helt givet skulle falla in under BrB 4 kap. Detta 

med beaktande av att även BrB 5 kap. skyddar individens privatliv och med beaktande av att 

både BrB 5 kap. och BrB 6 kap. avser att skydda delar av en individs integritet. Måhända kan 

BrB 4 kap. sägas utgöra en form av ”slasktratt” för kränkningar som i allmänhet kan anses 

kränka en individs integritet.  

 

Ytterligare skäl som Utredningen om integritet och straffskydd angett för det nya brottets 

placering under BrB 4 kap. är att brott som kränker integriteten ska vara samlade under ett 

och samma kapitel. Här tillmäts således brottens skyddsintresse betydelse för under vilket 

kapitel en kriminalisering ska hamna. Det finns således i vart fall ett behov av att strukturera 

upp brott i kapitel som har liknande skyddsintressen. Motiven till detta kan dels tänkas vara 

pedagogiska och dels syfta till att uppnå en lättåskådlighet samt dels ge brottsoffret en 

fingervisning angående vilket typ av brott personen utsatts för. Utredningen om integritet och 

straffskydd föreslog vidare att om det nya brottet har en sexuell dimension skulle detta kunna 

utgöra en försvårande omständighet, vilket skulle kunna indikera att sexuella integritets-

kränkningar bör ses som allvarligare än andra icke sexuella integritetskränkningar. Mot 

bakgrund av detta kan en slutsats vara att kränkningar med sexuella inslag uppfattas som 

allvarligare. Möjligen är det av denna anledning som spridningsbrottet bör utgöra ett 

sexualbrott. Ytterligare motiv till att Utredningen om integritet och straffskydds föreslagna 

nykriminalisering skulle placeras under BrB 4 kap var att kränkande fotografering är placerad 

i BrB 4: 6 a och att det därför är lämpligt att även placera den nya bestämmelsen där. Denna 

argumentation liknar den beträffande köp av sexuell tjänst, vars placering under BrB 6 kap. 
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bl.a. motiverades med koppleribestämmelsens placering under BrB 6 kap. Visserligen kan 

resterande olovliga integritetskränkningar tyckas passa in under BrB 4 kap., men frågan är om 

inte spridningsbrottet bör brytas loss ur den föreslagna bestämmelsen i sådana fall och få en 

placering under sexualbrotten. Detta förutsätter dock att den sexuella kränkningen är så pass 

sexuell att den kan ”kvalificeras” som ett sexualbrott.  

 

Beträffande vad som kan klassificeras som ett sexualbrott är NJA 2013 s. 548 beträffande 

otrohetskontroll av relevans eftersom handlingen, som saknade sexuellt motiv över huvud 

taget, ändock ansågs vara på en så pass ”hög” sexuell nivå att den var att betrakta som ett 

sexuellt övergrepp. Anledningen till detta var troligtvis att otrohetskontrollen innefattade en 

beröring av brottsoffrets underliv. En autonomi som är starkt kopplad till det sexuella.  

 

5.3 Placering under BrB 5 kap. 

Redan under dåtidens landskapslagar fanns ett skydd mot verbala ärekränkningar och sedan 

dess har äran varit central att skydda. Ärelöshet kunde utgöra ett straff enligt 1734 års lag. Det 

faktum att ärelöshet utgjort ett straff i sig visar på ärans värde för individen i ett samhälle. En 

förlust av äran kunde leda till social utfrysning. Ett motiv bakom dagens förtalsbrott är just att 

skydda individen från social utfrysning. Förtalsbestämmelsen ses idag som vår motsvarighet 

till skyddet för privatlivet i artikel 8 Europakonventionen. Med beaktande av detta hade det 

kunnat vara passande att låta en nykriminalisering av spridningsbrottet falla in under BrB 5 

kap. Denna typ av olovlig spridning utgör en påtaglig kränkning av en persons privatliv.  

 

Med hänsyn till den gränsdragningsproblematik som finns beträffande vad som går under 

förtal och vad som exempelvis utgör ren oartighet är det lämpligt att det är målsäganden som 

själv anmäler brottet. På samma sätt kan det vara svårt för en utomstående person att skilja 

frivillig spridning av sexuellt material från ofrivillig spridning av sexuellt material. Med 

anledning av detta skulle det kunna vara lämpligt att målsäganden själv får anmäla en sådan 

olovlig spridning. Med beaktande av att förtal är kopplat till både individens ställning i 

samhället, kroppsliga integritet och rörelsefrihet är det inte orimligt att en lämplig placering 

av spridningsbrottet skulle vara under BrB 5 kap. Dock kan det vara problematiskt att tala om 

ära i sammanhanget eftersom det skulle kunna utgöra en moralisering av individer som 
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medverkar i sexuellt material, innebärande att en sådan medverkan skulle medföra en förlust 

av individens ära. Detta i sin tur skulle kunna utgöra en moralisering kring sexualhandlingar 

på internet, något som 1962 års BrB ämnade att ta avstånd från. Utifrån den historiska 

tillbakablick som gjorts har det kunna konstateras att kvinnans ära speciellt varit kopplad till 

hennes sexualitet och även utgjort ett skyddsintresse vid kriminalisering av sexuella 

övergrepp. Historieskildringen har även visat att ärekränkningsbrotten exempelvis under 1734 

års reform varit placerade under olika balkar, kapitel och paragrafer. 

 

Vidare har det konstaterats att det vanligtvis är förtalsbestämmelsen som görs gällande vid 

spridningsbrottet där NJA 1992 s. 594 varit vägledande. HD menade att under rekvisitet att 

utsätta någon för andras missaktning föll den omständighet att spridningen gav sken av att 

målsägande samtyckt till vidarespridningen av en sexfilm. Det som kan diskuteras är huruvida 

denna utvidgning av förtalsbestämmelsen skulle kunna omfattas av resonemanget avseende 

”överjästa degar”. Att förtalsbestämmelsen utsträckts till att även omfatta spridningsbrottet 

kan jämföras med barnpornografibrottet där verklighetsfrånkopplade teckningar ligger i 

barnpornografibrottets ytterkant. Spridningsbrottet kan på motsvarande vis ligga i förtals-

bestämmelsens ytterkant, med beaktande av att inte all olovlig spridning har ansetts utgöra 

förtal.  

 

5.4 Placering under BrB 6 kap.  

Sexualbrotten har efter att 1962 års BrB bildades präglats av ett individfokus. Ett syfte med 

1962 års BrB var att sexualbrotten skulle frånskiljas moralisering av sexualhandlingar och 

fokusera på att skydda individens sexuella integritet och självbestämmanderätt. Detta tog sig 

bl.a. uttryck i sexualbrottsutredningens förslag år 1984 där samlag med avkomling föreslogs 

avkriminaliseras med anledning av att brottet omfattar frivilliga sexualhandlingar mellan två 

närbesläktade. Vilket varken kränker den sexuella integriteten eller självbestämmanderätten. 

Enligt Berglund kan dock den sexuella integriteten i sig utgöra ett uttryck för vår tids sex-

ualmoral eftersom det är svårt att inte beakta rådande sexualmoral vid studium av vad som 

utgör det sexuella för sexualbrotten.285 

 

                                                
285 Se avsnitt 4.5.1 Sexualbrottens varierande skyddsintressen. 
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Kvinnans ära har genom historiens gång varit starkt sammankopplad med hennes sexualitet. 

Om hennes ära blev vanhedrad kunde detta resultera i andra sociala problem som kunde 

påverka hela hennes livssituation. Med anledning av detta var ryktesspridning som angick 

sedlighet särskilt känsligt för kvinnan. Furuhagen har exempelvis föreslagit att detta utgjorde 

en informell kontroll av kvinnan, innebärande att en kvinna som ansågs uppträda sexuellt 

olämpligt kunde bestraffas för detta i form av social utfrysning.286 Beträffande spridnings-

brottet har det framgått att det till större delen är kvinnor som drabbas av denna typ av 

spridning. Spridningsbrottet har även visat sig ge efterföljande negativa konsekvenser för 

offrens sociala gruppgemenskap. Måhända är denna typ av spridning ett uttryck för en nyare 

form av informella kontroll av kvinnans sexualitet. En sådan argumentation skulle således 

förutsätta ett anläggande av ett strukturellt perspektiv där kvinnor ses som en utsatt grupp, likt 

prostituerade ansetts vara beträffande skyddsmotiven bakom köp av sexuell tjänst.  

 

Vad som anses utgöra det särpräglade gemensamma sexuella momentet för sexualbrotten, 

vilket skiljer de från andra brott, konstateras vara tämligen oklart. Det sexuella tycks vara 

något som bara är i sexualbrottens natur och en precisering av vad detta är innebär har varit 

svår att finna. Det har konstaterats att det sexuella handlar om någon form av ytterligare 

dimension av intimitet vilket bl.a. är kopplat till nakenhet. Spridningsbrottet innehåller både 

komponenterna intimitet och nakenhet, frågan är dock om detta kan anses vara tillräckligt för 

att placera spridningsbrottet under BrB 6 kap.  

 

Vidare hör individens nakenhet till något som individen själv ska få bestämma över, 

innebärande att den omfattas av självbestämmanderätten. Om spridningsbrottet skulle 

placeras under BrB 6 kap. skulle troligtvis det primära skyddsintresset vara rätten att best-

ämma över sin egen nakenhet och sexualitet avseende när och om dessa intima uppgifter ska 

få cirkulera i allmänna forum såsom över internet Denna intimitet tycks även vara kopplad till 

förnedring som i sin tur är kopplat till både skam och skuld. Dessa skuld- och skamkänslor 

har visat sig vara påtagliga för de som fallit offer för spridningsbrottet. En parallell kan göras 

till Goldmans uttalande angående att det säkraste sättet att undvika att bli utsatt för 

spridningsbrottet är att inte ta sexuella bilder på sig själv.287 I yttrandet finns det en koppling 

till de skuldbeläggande tendenser som oftast drabbar den som utsätts för spridningsbrottet. 
                                                
286 Se avsnitt 3.2.3 1734 års lag. 
287 Se avsnitt 1.2 Bakgrund. 
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Något som också är vanligt förekommande vid sexuella övergrepp. Detta kan tolkas som att 

idealmänniskan, likt dåtidens idealkvinna, ska handla efter vissa konventioner som råder i 

samhället för att inte förlora sin ära vilket inbegriper avhållsamhet från att ta sexuella selfies.  

 

Om sexualbrotten avser att skydda den sexuella integriteten och självbestämmanderätten kan 

det argumenteras för att den även bör skydda mot spridningsbrottet, i syfte att skydda de som 

annars skulle få utstå samhällets moraliserande och skuldbeläggande syn för att de över huvud 

taget tog den sexuella bilden. Straffrätten ska således inte vara moraliserande beträffande 

sexualhandlingar, frågan är dock om den motsatsvis är skyldig att motverka moraliseringar 

avseende sexuallivet. Troligtvis inte. Det är svårt att inte beakta rådande sexualmoral vid en 

analys av vad som utmärker det sexuella. Detta kan kopplas till Träskmans resonemang om 

att vad som egentligen kan anses utgöra en sexuell handling inte är preciserat.288 I vart fall 

inte när en handling rör sig i utkanten av sexualbrotten och inte utgör av en typisk 

sexualhandling som exempelvis samlag eller motsvarande. Frågan är om en sexuell bild får 

anses sväva i denna yttersta kant.  

 

Likt den gränsdragningsproblematik som beskrivit mellan ofredande och sexuellt ofredande 

föreligger troligtvis en motsvarande problematik beträffande om en kriminalisering av 

spridningsbrottet ska falla in under BrB 6 kap. eller 4 kap. Avgörande tycks vara om 

handlingen får anses vara tillräckligt sexuell för att falla in under BrB 6 kap. En relevant fråga 

i sammanhanget är huruvida spridningsbrottet kan sägas omfattas av en form av sexuell 

objektifiering av offret, innebärande en kränkning av den sexuella integriteten explicit eller 

om den enbart är objektifierande och kränkande för den mer generella integriteten.  

 

Spridningsbrottet inbegriper vanligtvis bilder på sexualiserade delar av kroppen så som 

könsorgan. Detta mot bakgrund av att spridningen vanligtvis skildrar en autonomi som, när 

den fysiskt berörs i sexuella situationer, utmärker sig som en autonomi av särskilt stor 

betydelse för människor att få hålla privat. Anledningen till att denna autonomi tillmäts 

särskilt stor betydelse vid sexuella övergrepp som vid våldtäkt menar Asp är att dessa 

kroppsdelar är starkt kopplade till vår värdighet som människor.289 Måhända kan denna 

                                                
288 Se avsnitt 4.5.2 Vad konstruerar ett sexualbrott? 
289 Se avsnitt 4.5.2 Vad konstruerar ett sexualbrott? 
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värdighet även skadas när denna autonomi av särskilt stor betydelse blottas på internet. I detta 

avseende har ett resonemang om vårt förkroppsligande på internet relevans, eftersom frågan 

är om vi mentalt och känslomässigt kan frånskilja vår digitala person från vår fysiska person 

och värdighet. Vidare är frågan om vårt förkroppsligande på internet av relevans med 

beaktande av att ju närmare kroppen vi kommer desto lättare är det att klassificera handlingen 

som ett sexualbrott. Dock tycks trenden vara att sexualbrotten rör sig allt längre bort från 

kroppen och med anledning av detta kan det ifrågasättas om diskussionen om vårt 

förkroppsligande på internet har relevans.  

 

Vidare har sexualbrotten varit föremål för omfattande kriminaliseringar kopplat till den 

personliga integriteten. Ett skydd mot kränkningar av den personliga integriteten har under 

senare tid utgjort ett vanligt skyddsintresse vid nykriminaliseringar. Det har även konstaterats 

att begreppet personlig integritet är oprecist. Utredningen om integritet och straffskydd har 

angett att innebörden av personlig integritet är oklar. Det är anmärkningsvärt att inte fler 

försök har gjorts att definiera begreppet personlig integritet, med hänsyn till att det riktats 

kritik till rådande överkriminaliseringstendenser och med beaktande av att det efterfrågats 

precision vid angivelse av skyddsintresse.  

 

5.5 Placering under BrB 16 kap.  

Brotten som kategoriserats in under BrB 16 kap. utgör brott mot den allmänna ordningen. Ett 

brott kan ha flera skyddsintressen, som både skyddar individen och allmänhetens intresse av 

ordning. Beträffande spridningsbrottet skulle ett skyddsintresse kunna vara att det är 

kränkande och störande för den allmänna ordningen överlag att människors sexualliv 

ofrivilligt blottas på en allmän och lättillgänglig plats såsom internet. Detta skyddsintresse 

skulle dock troligtvis anses vara för oprecist och allmänt hållet. Ett argument för en placering 

under BrB 16 kap. skulle även kunna vara att spridningsbrottet skulle kunna utgöra en 

naturlig utgrening från bestämmelsen i BrB 16: 11 under namnet otillåtet förfarande med 

pornografisk bild.  

 

Troligtvis hade spridningsbrottet fallit in under det tidigare brottet sårande av sedlighet om 

det funnits idag. Sårande av sedlighet avsåg att skydda handlingar som sårade den sexuella 

anständighetskänslan. Dock kom brottet att tas bort till förmån för yttrandefriheten. Sårande 
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av sedlighet tog sikte på sexuella handlingar som bl.a. uttrycktes i teckningar vilket i moderna 

mått troligtvis idag hade inbegripit fotografier och filmer. Brottet var i 1864 års strafflag 

kategoriserat in under sedlighetsbrotten men kom att under 1962 års reform att placeras under 

brott mot allmänheten och brott mot allmän ordning. Detta visar på den 

gränsdragningsproblematiken som finns beträffande kategorisering av brott såsom brott mot 

allmänheten och allmän ordning eller brott mot person.  

 

Denna gränsdragningsproblematik har bl.a. illustrerats i diskussioner om barnpor-

nografibrottets placering, där vissa menar att brottet snarare borde utgöra ett sexualbrott och 

främst ett brott mot de barn som medverkat i barnpornografin. Vidare har barnpor-

nografibrottet ansetts skydda ett barns sexuella integritet. Om spridningsbrottet skulle 

placeras i BrB 16 kap. skulle troligtvis praktiska svårigheter uppstå med beaktande av att det 

inte är lätt för en utomstående att veta vilka sexuella bilder som spridits på internet olovligen. 

Jämfört med barnpornografi som över huvud taget inte ska cirkulera på internet får sexuella 

bilder och pornografi föreställande vuxna finnas på internet. Med anledning av detta krävs det 

att det finns en målsägande som anmäler denna olovliga spridning. Annars skulle det vara 

nästintill omöjligt att veta vilket sexuellt material som lagts ut på Internet ofrivilligt.  

 

5.6 Placering av spridningsbrottet 

Våldtäktsbrottet har i uppsatsen utgjort ett illustrativt exempel på hur en och samma gärning 

kategoriserats in under olika kapitel med varierande skyddsintressen under olika tidsperioder. 

Bestämmelsen har ansetts från början vara nästintill ett egendomsbrott mot mannen, till att 

senare utgöra ett kvinnofridskränkningsbrott och beaktas idag som ett sexualbrott. Detta visar 

också på att straffrättens så kallade ”kategoriseringsstruktur” över tiden varit föränderlig och 

säkerligen fortfarande är föränderlig. Utifrån historiebeskrivningen har det framgått att den 

svenska strafflagen haft någon form av struktur sedan i vart fall 1865 års strafflag. Dock 

gjordes även försök under 1734 års reform till kategorisering, ändå kunde ärekränknings-

brotten vara kriminaliserade under olika kapitel och balkar.  

 

Det har av vissa argumenteras för att brottskategoriseringens syfte främst varit att bringa 

struktur till den aktuella strafflagen och att det faktum hur brotten kategoriserats därför inte 
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ska tillmätas allt för stor betydelse. Det har även konstaterats att brott kan ha hamnat under fel 

kapitel vilket kan utgöra ytterligare en anledning till att inte fästa allt för stor vikt vid under 

vilket kapitel brotten placerats.  

 

Huruvida spridningsbrottet lämpligen kan placeras i BrB 4 kap. eller BrB 6 kap. spelar 

troligtvis inte så stor roll eftersom dessa kapitel utifrån en historisk tillbakablick varit nära 

angränsade varandra. Det som är av betydelse vid avgränsningen för dessa kapitel, likt det 

som illustreras vid en jämförelse mellan ofredande och sexuellt ofredande, är om de sexuella 

momenten för spridningsbrottet skulle anses vara så pass framträdande att en placering i BrB 

4 kap skulle vara missvisande. Med anledning av detta kan det tänkas att brottets kate-

gorisering under ett visst kapitel kan spela roll för brottsoffrets upprättelse. En relevant fråga 

är därför om det kan vara så att ett brottsoffer skulle uppleva större upprättelse om spridnings-

brottet skulle klassificeras som ett sexualbrott istället för som ett frihets- och fridsbrott.  

 

En kategorisering av spridningsbrottet under BrB 5 kap skulle troligtvis innebära mer 

påtagliga skillnader, med beaktande av att lagstiftaren skulle markera att äran kan skadas om 

allmänheten får vetskap om att offret valt att uttrycka sin sexualitet i bild. Detta kan vara 

moraliserande. Vidare kan en placering under BrB 5 kap. innebära konsekvenser för offret 

med hänsyn till att ärekränkningsbrotten vanligtvis inte faller under allmänt åtal, givet att en 

kriminalisering av spridningsbrottet skulle följa de andra ärekränkningsbrotten. Troligtvis 

skulle en placering av spridningsbrottet under BrB 5 kap. enbart erbjuda ett straff på 

bötesnivå i normalfallet, givet att kriminaliseringen följde förtalsbestämmelsen i BrB 5:1. 

Detta är troligt med beaktande av att det är förtalsbestämmelse som i dagsläget görs gällande 

vid spridningsbrott.  

 

Att spridningsbrottet kan ha en potentiell placering i BrB 16 kap. är inte orimligt med 

beaktande av tidigare kriminalisering av sårande av sedlighet och dess likheter med 

barnpornografibrottet. Dock är det som tidigare konstaterats svårt att i praktiken se hur det för 

åklagaren skulle kunna gå att urskilja ofrivillig spridning av sexuellt material från frivilligt 

publicerat sexuellt material. Vidare kan en placering av spridningsbrottet under avdelningen 

brott mot person signalera att brottet i första hand utgör en kränkning mot det specifika 

brottsoffret snarare än mot allmänheten eller allmän ordning. Slutligen är det av relevans att 
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fundera över huruvida intrång i vår integritet, såsom sker vid spridningsbrottet, utgör en 

kränkning av oss alla i samhället eller i huvudsak en kränkning mot de specifikt utsatta 

individerna. 
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