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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Den 15 oktober 2017 uppmanade skådespelerskan Alyssa Milano alla som blivit 

utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp att höja sina röster under hashtagen 

#metoo.1 Drygt sex veckor senare hade 70 000 svenska kvinnor skrivit under något 

av de branschspecifika upprop som startats i kölvattnet av #metoo.2 Kampanjen är 

ett led i en utveckling som pågått i åratal där allt fler människor, framför allt 

kvinnor, rapporterar om en utbredd utsatthet för olika typer av sexualbrott. I en 

undersökning av Brottsförebyggande rådet uppgav 1,7 procent av befolkningen att 

de blivit utsatta för ett sexualbrott under 2015. Detta är nästan en fördubbling 

jämfört 2005, då 0,9 procent uppgav att de blivit utsatta.3 Från regeringens sida är 

det främst våldtäktsbrottet som har uppmärksammats, bland annat genom 

sjösättandet av den så kallade samtyckesutredningen där sexualbrottskommittén 

fick i uppdrag att göra en översyn av våldtäktsbrottet.4 

Ett brott som däremot inte har uppmärksammats nämnvärt vare sig av lagstiftaren 

eller i doktrinen är det sexuella ofredandet. Detta kan te sig lite märkligt då nästan 

hälften av alla anmälda sexualbrott 2015 var ett sexuellt ofredande.5 I ett historiskt 

perspektiv har antalet anmälningar också ökat explosionsartat, från 384 

anmälningar 1975 till 8 840 anmälningar 2015.6 Som jag kommer att visa i den här 

framställningen har det sexuella ofredandet, i ett historiskt perspektiv, sällan varit 

föremål för lagstiftarens uppmärksamhet. Detta har resulterat i en spretig 

rättstillämpning och ett oklart rättsläge. Våren 2017 gjorde Högsta domstolen en 

                                              

1”If you’ve been sexually harassed or assaulted write ”me too” as a reply to this tweet”, Milano, [Twitter] 

15 oktober 2017. 

2 Björling & Eriksson. 

3 Brottsförebyggande rådet. 

4 SOU 2016:60 s. 3. 

5 Brottsförebyggande rådet. 

6 Wegerstad s. 209 och not 5. 
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ansatts att bringa klarhet i rättsläget när dom förkunnades i NJA 2017 s. 393 (det 

så kallade ”Rulltrappefallet”) där en man fälldes för sexuellt ofredande efter att 

denne smygfilmat under en kvinnas kjol i en rulltrappa. Men hur mycket klarare 

blev egentligen rättsläget och hur långt sträcker sig prejudikatet? 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att fastställa hur regeln om sexuellt ofredande ska tolkas 

och tillämpas enligt gällande rätt, när handlingen riktas mot en vuxen. Enligt 

nuvarande lydelse i 6 kap. 10 § 2 st. BrB gör någon sig skyldig till ett sexuellt 

ofredande om denne ”blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka 

obehag eller annars genom ord eller handling ofredar en person på ett sätt som är 

ägnat att kränka personens sexuella integritet”. För att uppnå syftet ska särskilt 

fokus läggas på två frågor:  

1. Vad avses med sexuell integritet? 

2. Vilka typer av handlingar är ägnade att kränka den sexuella integriteten? 

Att den sexuella integriteten blir så central för framställningen är en direkt 

konsekvens av att Högsta domstolen i NJA 2017 s. 393 ger den sexuella 

integriteten en delvis ny innebörd. Då det inte i förarbetena sägs något om hur den 

sexuella integriteten ska förstås är det omöjligt att fastställa gällande rätt utan att 

först definiera vad denna rätt har för innebörd. Först när vi förstår vilket intresse 

som skyddas kan vi veta vilka gärningar som typiskt sett är ägnade att skada det 

skyddsvärda intresset. 

1.3 Disposition och avgränsningar 

Uppsatsen är uppdelad i två delar. I uppsatsens första del presenterar jag i 

kronologisk ordning en genomgång av hur regeln i 6 kap. 10 § 2 st. har förändrats, 

eller underlåtits att förändras, i samband med större reformer av 

sexualbrottskapitlet. Jag har valt att redogöra för reformer och förändringar av 

regeln sedan brottsbalkens ikraftträdande 1965. Brottsbalksreformen är en rimlig 



3 

 

utgångspunkt eftersom att det var först vid denna tidpunkt som den sexuella 

integriteten blev ett uttalat skyddsintresse. De huvudsakliga förändringarna skedde 

i samband med de större sexualbrottsliga reformer som genomfördes år 1965, 

1984, 1998 och 2005. Även senare förarbeten kommer emellertid att diskuteras i 

den mån de är relevanta för framställningen.  

I uppsatsens första del har jag delat upp varje avsnitt i tre delavsnitt. I första 

delavsnittet går jag igenom vad reformerna inneburit för sexualbrotten i allmänhet. 

Att ta ett sådant bredare grepp tycker jag är viktigt då det synliggör vilka intressen 

sexualbrotten är menade att värna. I andra delavsnittet synar jag hur just regeln om 

sexuellt ofredande behandlats och hur denna behandling förhållit sig till 

sexualbrottens gemensamma skyddsintresse; den sexuella integriteten. I det tredje 

delavsnittet ger jag exempel ur rättstillämpningen. Dessa exempel rör inte alltid 

sexuellt ofredande men gemensamt för alla rättsfall i uppsatsen är att de, i någon 

mening, behandlar en gärning som har en teoretisk anknytningspunkt till regeln 

om sexuellt ofredande. Att en åklagare väljer att inte yrka på ansvar för sexuellt 

ofredande kan, exempelvis, säga något om hur regeln uppfattas, eller har 

uppfattats, i praktiken. Den första delen avslutas med en redogörelse för 

omständigheterna och utgången i NJA 2017 s. 393. 

I uppsatsens andra del fastställer jag gällande rätt. Som sagts i syftet måste vi, för 

att kunna veta vilka gärningar som är ägnade att skada den sexuella integriteten, 

först definiera vad sexuell integritet är för något. Det första avsnittet av den andra 

delen består därför av en teoretisk genomgång av begreppet sexuell integritet. När 

jag konstaterat innebörden av den sexuella integriteten går jag över till att diskutera 

vilka gärningar som typiskt sett är ägnade att kränka den sexuella integriteten. 

I framställningen fokuserar jag nästan uteslutande på det andra ledet i 6 kap. 10 § 

st. 2. Att det första ledet, som rör blottning, ägnas så lite uppmärksamhet beror på 

att handlingar som bedöms enligt det första ledet inte behöver vara ägnade att 

kränka den utsattes sexuella integritet. Det räcker med att handlingen är ägnad att 

väcka obehag. Det rör sig alltså om två olika typer av bedömningar. Vad gäller 
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bedömningen enligt det första ledet har rättsläget inte förändrats i och med domen 

i NJA 2017 s. 393 och det finns därför ingen anledning att närmare diskutera hur 

denna bedömning ska göras. Jag kommer därför endast att diskutera blottning i den 

mån detta är relevant för bedömningen enligt det andra ledet.  

1.4 Metod och material 

Eftersom att syftet med uppsatsen är att fastställa gällande rätt kommer jag att 

använda den rättsdogmatiska metoden. Med den rättsdogmatiska metoden tolkas 

och systematiseras gällande rätt, men den kan också användas för att kritisera 

rättsläget och föreslå förändringar.7  

Uppsatsens material består främst av förarbeten och rättsfall. En mängd 

utredningar och förarbeten diskuteras i uppsatsen och när det saknats synpunkter i 

doktrin har jag självständigt tolkat och analyserat materialet. Vad gäller praxis 

består rättsfallsmaterialet av en inte oansenlig del underrättsavgöranden. Jag inser 

att dessa avgöranden har begränsat prejudikatvärde men då flera frågor varken har 

avgjorts i Högsta domstolen eller diskuteras i doktrin har jag helt enkelt varit 

tvungen att arbeta med det material som funnits tillhanda. Detsamma gäller de 

domar som kommit efter NJA 2017 s. 393. Dessa består i princip uteslutande av 

tingsrättsavgöranden och har ett väldigt begränsat prejudikatvärde. Dessa bör 

därför ses som exempel på vilket genomslag prejudikatet i NJA 2017 s. 393 fått i 

den praktiska rättstillämpningen.  

Regeln om sexuellt ofredande har, i förhållande till andra sexualbrott, inte 

diskuterats särskilt mycket i doktrinen. Jag har därför på vissa ställen i 

framställningen valt att analogisera argument som framförts i diskussionen kring 

andra brott i 6 kap. BrB. Ett exempel på ett sådant förfarande är min diskussion 

kring innebörden av begreppet sexuell självbestämmanderätt i avsnitt 4.2. I detta 

avsnitt hänvisar jag till en diskussion som förts angående våldtäktsbrottet. 

Kortfattat kan jag säga att detta låter sig göras eftersom att den sexuella integriteten 

                                              
7 Kleineman s. 24. 
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är ett gemensamt skyddsintresse för samtliga bestämmelser i 6 kap. BrB. Jag för 

också ett mer ingående resonemang kring detta i avsnitt 4.1  

2 Sexuellt ofredande i en historisk kontext. 

2.1 1965 års reform 

2.1.1 Allmänt om reformen 

Genom brottsbalksreformen fick de brott som då benämndes som sedlighetsbrott 

(och som nu benämns som sexualbrott) sin nuvarande struktur. Sedlighetsbrott 

som riktas mot ett specifikt skyddsvärt subjekt placerades i det nya kapitlet om 

sedlighetsbrott och sedlighetsbrott som riktades mot den allmänna sedligheten 

kategoriserades som brott mot allmän ordning.8  

I betänkandet som låg till grund för brottsbalksreformen uttalade straffrätts-

kommittén att straffbestämmelserna rörande sedlighetsbrott främst avsåg att 

”bereda straffrättsligt skydd för barn och ungdom mot sexuella kränkningar samt 

att i övrigt värna individens integritet i sexuellt hänseende”.9 Den sista meningen 

får anses vara en relativt stor skiftning i synen på vad, eller vem, sedlighetsbrotten 

faktiskt kränker. I 1864 års strafflag var det främst samhällets väl och den allmänna 

sedligheten som kränktes när någon gjorde sig skyldig till ett sedlighetsbrott. I 

kommentaren till strafflagen sades det, beträffande sedlighetsbrotten, att ”det är i 

första hand samhällets intresse att motverka ett undergrävande av den allmänna 

sedligheten inom folket, icke kränkandet av enskildas sedliga känsla, som utgör 

grunden för straffs inträde”.10 Reformen innebar alltså en förskjutning av 

skyddsintresset från den allmänna sedligheten till den sexuella integriteten.11 Detta 

innebär att en ny typ av brott skapades  - sedlighetsbrott riktade mot specifika 

                                              
8 Wegerstad s. 119. 

9 SOU 1953:14 s. 228. 

10 Stjernberg s. 22. 

11 Wegerstad s. 119. 
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skyddsvärda subjekt. Sexuell integritet upphöjdes till något specifikt skyddsvärt 

som motiverar särskilda kriminaliseringar.12  

2.1.2 Särskilt om otuktigt beteende  

Föregångaren till den nuvarande regeln om sexuellt ofredande införlivades i det 

nya kapitlet om sedlighetsbrott och benämndes otuktigt beteende. Regeln hade 

följande lydelse: 

”Den som berör barn under femton år på sedlighetssårande sätt, dömes, 

om gärningen ej är belagd med straff enligt vad förut i detta kapitel är 

sagt, för otuktigt beteende till böter eller fängelse i högst ett år. 

Detsamma ska gälla, om någon blottar sig för annan på sätt som är ägnat 

att väcka anstöt eller eljest genom ord eller handling som uppenbart 

sårar tukt och sedlighet uppträder anstötligt mot annan”.   

Även om den sexuella integriteten skulle vara ett uttalat skyddsintresse för 

sedlighetsbrotten i allmänhet gjordes inga egentliga kopplingar till densamma i 

diskussionen kring regeln om otuktigt beteende. Wegerstad beskriver det som att 

det som skadade den sexuella integriteten var sexualdriften och att skyddsvärd 

sexuell integritet skapades i förhållande till straffvärd sexualdrift.13 Regelns 

omfattning styrdes inte av skyddsintresset (den sexuella integriteten) utan av vad 

som var straffvärd sexualdrift.14 Som jag förstår Wegerstad menar hon att regeln 

om otuktigt beteende inte skapats för att kriminalisera handlingar som skadar 

skyddsintresset (den sexuella integriteten). Istället var avsikten att kriminalisera 

vissa typer av handlingar som gav uttryck för sjuklig eller abnorm (och därför 

straffvärd) sexualdrift.  

                                              
12 Wegerstad. 137. 

13 Wegerstad s. 121. 

14 Wegerstad s. 130. 
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Avgörande för om ett beteende skulle klassas som otuktigt var med andra ord inte 

huruvida beteendet kränkte den sexuella integriteten, utan huruvida beteendet var 

ett uttryck för sjuklig eller abnorm sexualdrift. Konsekvensen av detta var att vissa 

handlingar som i och för sig skulle kunna anses kränka någons sexuella integritet 

var straffria eftersom att de inte var ett uttryck för sjuklig eller abnorm sexualdrift. 

I min mening var alltså syftet med regeln i första hand att stävja och förhindra 

uttryck för ”onormal” sexualdrift inte att skydda individens sexuella integritet. 

2.2 1984 års reform  

2.2.1 Allmänt om reformen 

Vid 1984 års reform fortgick den förskjutning av skyddsintresset som inleddes vid 

brottsbalksreformen. Den sexuella integriteten lyftes fram och fick nytt innehåll 

samtidigt som den allmänna sedligheten som skyddsintresse marginaliserades 

ytterligare. Detta innebar ett ökat fokus på själva övergreppet och dess 

skadeverkningar. I propositionen framhölls också  att de dåvarande bestämmel-

serna ”i vissa delar präglades av [...] en äldre tids moralföreställningar i sexuella 

frågor, föreställningar som numera ter sig främmande för stora delar av 

befolkningen” och att bestämmelserna ”till en del grundas [...] på en 

diskriminerande kvinnosyn som står i direkt strid med strävandena efter 

jämställdhet mellan kvinnor och män”.15 I betänkandet som låg till grund för 

propositionen talades det om varje människas rätt till sexuell integritet. Den 

sexuella integriteten kopplades till rätten att avböja sexuella inviter och sexuell 

integritet beskrevs alltså som en rätt till sexuellt självbestämmande.16 Eftersom att 

straffvärda handlingar beskrevs som kränkningar av den sexuella integriteten17 

blev en straffvärd handling i förlängningen en handling som på något sätt kränkte 

någons sexuella självbestämmanderätt. 

                                              
15 Prop 1983/84:105 s. 15. 

16 SOU 1982/83:61 s. 62. 

17 Wegerstad s. 141. 



8 

 

2.2.2 Särskilt om sexuellt ofredade 

Jag skrev ovan i kapitel 2.1.2 att det vid brottsbalksreformens införlivande endast 

fanns en svag koppling mellan sedlighetsbrottens skyddsintresse, den sexuella 

integriteten, och regeln om otuktigt beteende. Vid 1984 års reform försvann 

kopplingen nästan helt och hållet. Sexualbrottskommittén gick till och med så långt 

att de föreslog att andra stycket, otuktigt beteende riktat mot vuxna, helt skulle 

avskaffas utan att ersättas med någon annan bestämmelse. Kommittén skrev att 

”Sådana handlingar som avses i 6 § andra stycket är i allmänhet 

oskadliga för den vuxne person som utsätts därför. När handlingen 

riktar sig mot en vuxen person kan det knappast upplevas som något 

annat än ett visst irritationsmoment och i sexuellt avseende som 

harmlöst [...] vad gäller övriga gärningar som för närvarande straffas 

som otuktigt beteende saknas skäl att behandla dem som en särskild 

brottstyp.” 18  

Kommittén påpekade att vissa typer av handlingar, exempelvis blottning, ändå inte 

skulle vara straffria eftersom att dessa gärningar ofta företogs på ett sådant sätt och 

i sådana sammanhang att de var att bedöma som förargelseväckande beteende eller 

ofredande.19 I propositionen framhölls att blottande och liknande anstötliga 

handlingar bör vara straffbara när de riktades mot barn men att det var mer 

tveksamt om så ska vara fallet när de riktades mot vuxna.20 Flera remissinstanser 

påpekade dock att blottning ofta upplevdes som synnerligen obehagligt och var 

ägnat att skrämma kvinnor. Det påpekades också att det var viktigt att dessa 

beteenden registrerades som sexualbrott så att de kunde utgöra spaningsmaterial 

vid grövre sexuella övergrepp. Slutligen bestämdes det att regeln skulle behållas 

och få beteckningen sexuellt ofredande. 21 Som Wegerstad poängterar hänförde sig 

                                              
18 SOU 1982/83:61 s. 108. 

19 SOU 1982/83:61 s. 108. 

20 Prop 1983/84:105 s. 35.  

21 Prop 1983/84:105 s. 35. 
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propositionens skäl uteslutande till blottning. Varför andra sedlighetssårande 

handlingar fortsättningsvis skulle vara kriminaliserade framgick inte.22  

Inte någonstans, vare sig i betänkandet eller propositionen, nämndes begreppet 

sexuell integritet i diskussionen kring sexuellt ofredande. Precis som vid 

brottsbalksreformen var inställningen att sexuellt ofredande (eller otuktigt 

beteende) inte var till för att skydda den sexuella integriteten utan för att antingen 

kriminalisera sjuklig eller abnorm sexualdrift eller för att kriminalisera handlingar 

(främst blottning) för att kvinnor blev rädda och för att polisen skulle få ytterligare 

spaningsmaterial. Kopplingen mellan regeln om sexuellt ofredande och den 

sexuella integriteten hade således försvunnit helt.  

2.2.3 Samtida rättsfall 

2.2.3.1 NJA 1992 s. 594 

En man hade smygfilmat ett samlag mellan honom och en kvinna. Filmen spreds 

sedermera bland vänner och kollegor till kvinnan. Åklagare väckte endast åtal för 

förtal och sexuellt ofredande diskuterades inte överhuvudtaget. Filmaren dömdes 

med motiveringen att det för en tittare skulle kunna framstå som att kvinnan var 

medveten om filmandet och spridningen av filmen och att kvinnan godkände ett 

sådant förfarande. En sådan uppgift var ägnad att utsätta kvinnan för annans 

missaktning.  

I förarbetena beskrevs, som sagts ovan, den sexuella integriteten som en rätt att 

avböja sexuella inviter. Detta innebar, enligt domstolen, däremot inte någon rätt 

att avböja att bli filmad vid samlag.  

2.2.3.2 NJA 1996 s. 418 

En man (T.A) hade vid flera separata tillfällen utfört vissa handlingar på sin 

sovande flickvän (L.S) i deras gemensamma lägenhet. Vid det första tillfället hade 

                                              
22 Wegerstad s. 159. 
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T.A klätt av L.S, smekt henne på underkroppen och flyktigt berört hennes 

könsorgan samtidigt som han själv onanerade. Skeendet filmades. Vid det andra 

och tredje tillfället hade T.A smekt och flyktigt berört L.S könsorgan samtidigt 

som han själv onanerade tills han fick utlösning, varvid han låtit sädesvätskan 

hamna på hennes kropp och könsorgan. Efter detta togs ett antal fotografier.  

Hovrätten slog fast att det inte är brottsligt att utan samtycke fotografera en annan 

person och att fotograferingen och videoinspelningen därför inte utgjorde något 

brott. Eftersom att T.A:s beröring inte konstituerade sexuellt umgänge var ansvar 

för sexuellt utnyttjande inte aktuellt. Den möjlighet som återfanns var därför att 

döma T.A för sexuellt ofredande. Vid tidpunkten för domen föreskrevs ansvar för 

sexuellt ofredande ”om någon blottar sig för annan på sätt som är ägnat att väcka 

anstöt eller eljest genom ord eller handling på ett uppenbart sedlighetssårande sätt 

uppträder anstötligt mot annan”. Hovrätten ansåg att sexuellt ofredande inte var 

för handen eftersom att L.S sov under de aktuella händelseförloppen. Någon som 

sover är inte medveten om handlingarna och kan därför inte ”ta anstöt”. Att L.S 

senare blev medvetandegjord spelade ingen roll för hovrätten. Högsta domstolen 

gick däremot inte på hovrättens linje, utan konstaterade att ”T.A:s handlande vid 

de ifrågavarande tillfällena överensstämde, enligt vad han obestritt uppgivit, med 

sexuella handlingar som han och L.S. brukade företa. Med hänsyn härtill kan 

handlandet inte innebära att han uppträtt anstötligt mot L.S.”  

För att förstå vad domstolen menade måste vi se till hur sexuellt ofredande 

formulerats som ett kriminalpolitiskt problem. Den kriminalpolitiska 

problemformuleringen rörande sexuellt ofredande i 1984 års reform tog främst 

sikte på okända personers osedliga handlingar i det offentliga rummet, t.ex. 

blottning. Handlingar mellan parter i en nära relation hade inte utgjort en 

problemformulering i förarbetena.23 I avsnitt 2.1.2 beskrev jag att det som avgjorde 

om något skulle anses vara otuktigt beteende var huruvida beteendet var ett uttryck 

för sjuklig eller abnorm sexualdrift. Eftersom att T.A:s beteende riktades mot 

                                              
23 Wegerstad s. 231. 
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dennes flickvän och handlingarna överensstämde med sexuella handlingar som 

T.A och L.S brukade företa var beteendet således inget uttryck för sjuklig eller 

abnorm sexualdrift. Att L.S i tingsrätten tydligt klargjorde att hon inte samtyckt 

till handlingarna spelade således ingen roll eftersom att det var handlingen och inte 

kränkningen som skulle sättas i fokus. Om inte handlingen var av sådan art att den 

kunde sägas vara ett uttryck för sjuklig eller abnorm sexualdrift var den inte 

straffbelagd, oaktat hur allvarlig kränkningen var.  

2.2.3.3 NJA 1997 s. 359. 

En manlig officer hade stoppat en kvinnlig värnpliktig under tjänstgöring och 

yttrat: ”Har du varit inne på toaletten och knullat?” och därefter kallat kvinnan för 

”hora”. Frågan i målet var om mannen i fråga på ett uppenbart sedlighetssårande 

sätt uppträtt anstötligt mot kvinnan och därför gjort sig skyldig till sexuellt 

ofredande. Mannen dömdes i tingsrätten för sexuellt ofredande. Hovrätten delade 

inte tingsrättens mening utan anförde att även om yttrandena i och för sig rent 

språkligt har en sexuell innebörd, så var mannens avsikt med dem uppenbarligen 

inte av sexuell art. Hovrätten dömde istället mannen för ofredande.  

Högsta domstolen friade mannen, med följande motivering:  

”I 6 kap i BrB upptas brott som på skilda sätt har anknytning till 

sexuallivet […] De yttranden som Magnus L åtalats för innehåller 

visserligen ord med tydligt sexuell innebörd. De kan också i mer allmän 

mening framstå som anstötliga. Bedömningen av vad som skall anses 

ligga i de i BrB:bestämmelsen använda uttrycken uppenbart 

sedlighetssårande och anstötligt måste emellertid rimligen färgas av 

ovan redovisade sammanhang i vilket brottsbeskrivningen förekommer 

i BrB […]Vad som framkommit kan inte anses visa att förhållandena, i 

belysning av det nyss anförda, varit sådana att den sexuella karaktären 

hos yttrandena skall föranleda bedömningen att Magnus L med dessa 

har uppträtt på ett uppenbart sedlighetssårande sätt i den mening som 

avses i BrB:bestämmelsen.”  
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Ett yttrande måste alltså ha fällts i ett sexuellt sammanhang eller ha en tydlig 

sexuell inriktning för att nå upp till kravet på uppenbart sedlighetssårande 

2.3 1998 års reform 

2.3.1 Allmänt om reformen  

1998 års reform innebar varken någon språklig eller materiell ändring av regeln 

om sexuellt ofredande. Reformen är ändå av intresse av främst två skäl. Det första 

skälet är att kvinnovåldskommissionen i SOU 1995:60 konstruerade nya 

kriminalpolitiska problemformuleringar som på vissa sätt skiljde sig markant från 

tidigare utredningar. Det andra skälet är att lagstiftarens motvilja att anta de 

föreslagna ändringarna säger något om hur denne uppfattade regeln om sexuellt 

ofredande.  

Kvinnovåldskommissionens utgick i utredningen ifrån ett kvinnoperspektiv.24 

Grundtanken var att sexualbrotten skulle ses som ett uttryck för den rådande 

könsmaktsordningen. Det historiskt ojämlika maktförhållandet mellan män och 

kvinnor utgjorde en grogrund för uppkomsten av våld mot kvinnor.25 Detta innebar 

att det inte gjordes någon egentlig åtskillnad mellan våld utan och våld med 

sexuella inslag, eftersom att alla former av våld mot kvinnor, sexuellt eller inte, 

var ett uttryck för samma könsmaktsordning.26 Den sexuella integriteten som 

skyddsintresse fick därmed stå tillbaka och det huvudsakliga skyddsintresset blev 

istället kvinnors välmående.27 Vad gäller frågan hur straffvärda handlingar skulle 

konstrueras skiljde sig kommissionens syn rejält ifrån tidigare reformer. Som 

nämnts ovan konstruerades straffvärdhet i tidigare reformer med hänvisning till 

sjuklig eller abnorm sexualdrift.28  Kommissionens utgångspunkt var istället att 

                                              
24 SOU 1995:60 s. 3. 

25 SOU 1995:60 s. 51. 

26 Wendt Höjer s. 172 

27 Wegerstad s. 164. 

28 Se avsnitt 3.1.2 
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straffvärdhet skulle konstrueras med hänvisning till vad Wegerstad kallar en 

problematisk normalitet. En person med ”normal” (alltså ej abnorm eller sjuklig) 

sexualdrift kunde alltså göra sig skyldig till ett sexualbrott. Det var missbruket av 

maktpositionen som gjordes straffvärd.29 

2.3.2 Särskilt om sexuellt ofredande 

Kvinnovåldskommissionen föreslog språkliga ändringar av regeln om sexuellt 

ofredande. Kommissionen ansåg att brottsbeskrivningen var föråldrad och att den 

terminologiskt tog sikte mer på en samhällelig reaktion och mindre på att 

angreppet riktades mot en enskild person. Syftet med ändringarna var således att 

införa nya termer och begrepp som skulle beskriva den integritetskränkning som 

åsyftades.30 De föreslagna ändringarna var enligt kommissionen av terminologisk 

natur och avsåg inte ändra kriminaliseringens räckvidd.31 Förslaget förkastades i 

propositionen med motiveringen att ”de förändringarna som föreslås torde vara 

mer långtgående än den nu gällande bestämmelsen, trots att det inte varit 

kommissionens avsikt att göra en saklig ändring. Med tanke på att regeringen har 

för avsikt att inom kort tillsätta en utredning som skall göra en total översyn över 

sexualbrotten är det lämpligt att även bestämmelserna om sexuellt ofredande 

omfattas av denna översyn”.32  

2.3.3 Samtida rättsfall 

2.3.3.1 RH 1999:119 

En flicka hade tillsammans med en kamrat sovit över hos en man i dennes säng. 

Flickorna var till en början ensamma i sängen när mannen kom in och bad att få 

dela sängen med flickorna, vilket de samtyckte till. På morgonen vaknade en av 

flickorna och kände mannens huvud mot insidan av sina lår. Hon upptäckte också 

                                              
29 Wegerstad s. 169. 

30 SOU 1995:60 s. 286. 

31 SOU 1995:60 s. 287. 

32 Prop 1997/98:55 s. 85.  



14 

 

att hon inte längre hade trosor på sig. Hon frågade efter sina trosor och mannen 

visade att han höll dem i handen. Den andre flickans berättelse överensstämde i 

huvudsak med den förste flickans berättelse. Åklagaren yrkade att mannen skulle 

dömas för sexuellt ofredande då denne på ett uppenbart sedlighetssårande sätt 

uppträtt anstötligt mot flickan genom att dra av henne trosorna och kyssa eller 

smeka henne på insidan av låren då hon befunnit sig i ett sovande tillstånd och 

därför inte kunnat avvisa honom.  

Tingsrätten, som ansåg att flickornas berättelse skulle ligga till grund för 

bedömningen, fann att mannen gjort sig skyldig till sexuellt ofredande på det sätt 

åklagaren påstått. Hovrätten fann, likt tingsrätten, att flickornas berättelse skulle 

ligga till grund för bedömningen och att det ansågs utrett att mannen handlat som 

åklagaren påstått.  Hovrätten fann emellertid att det  

”för att någon skall anses uppträda anstötligt mot en annan person, på 

det i bestämmelsens senare led angivna sättet, krävs [...] att gärningen 

är ägnad att hos denne väcka anstöt. En person som sover kan 

uppenbarligen inte ta anstöt. En gärning som riktar sig mot en sovande 

person kan enligt hovrättens mening därför inte heller vara ägnad att 

hos den sovande väcka anstöt; det förhållandet att denne efter 

uppvaknandet tar anstöt gör inte någon skillnad.”  

Resonemanget är i princip identiskt med hovrättens resonemang i ovan nämnda 

NJA 1996 s. 418. 

2.4 2005 års reform 

2.4.1 Allmänt om reformen 

1998 tillsatte regeringen en kommitté med uppdrag att göra en översyn av 

sexualbrottskapitlet.33 Denna översyn ledde slutligen till 2005 års reform som 

innebar flera stora förändringar. Bland annat utvidgades våldtäktsbrottet och ett 

                                              
33 SOU 2001:14 s. 41. 
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nytt brott, våldtäkt mot barn, infördes.34 Syftet med reformen var att förstärka och 

tydliggöra varje människas absoluta rätt till personlig och sexuell integritet och 

sexuellt självbestämmande.35 Wegerstad formulerar det som att det skyddsvärda 

var frihet från kränkningar och det straffvärda var kränkningar av den sexuella 

integriteten.36 Ambitionen var alltså att fortsätta resan mot en friare bedömning där 

kränkningen och inte handlingen skulle stå i fokus. Men det visar sig att 

lagstiftaren, precis som tidigare, inte vill att regeln om sexuellt ofredande ska få 

följa med på resan. 

2.4.2 Särskilt om sexuellt ofredande 

Sexualbrottskommittén föreslog ändringar i regeln om sexuellt ofredande. Bland 

annat ansåg kommittén att regeln om sexuellt ofredande skulle ersättas med två 

separata regler: Sexuell kränkning respektive sexuell kränkning av barn. Att 

uttrycket sexuellt ofredande skulle ersättas med sexuell kränkning motiverade 

kommittén med att bestämmelsens syfte bäst kom till uttryck med denna 

beteckning.37 Regeringen förkastade bägge dessa förslag. Rörande begreppet 

sexuell kränkning uttalade regeringen att den sexuella kränkningen utgjorde en 

grundförutsättning för flera av brotten i 6 kap. brottsbalken och att det mot den 

bakgrunden inte var lämpligt att använda begreppet som rubricering endast för 

vissa beteenden. Regeringen menade vidare att det inte ”framförts några bärande 

skäl” för att den nuvarande rubriceringen sexuellt ofredande skulle vara mindre 

lämplig.38 I min mening är regeringens motivering väldigt oklar. Kommittén 

skriver tydligt att  

”en ny bestämmelse bör, såsom nämnts, ta sikte på kränkningar av 

enskildas sexuella integritet och avse också handlingar som för 

                                              
34 Wegerstad s. 170. 

35 Prop 2004/05:45 s. 21. 

36 Wegerstad s. 177–178. 

37 Prop 2004/05:45 s. 86. 

38 Prop 2004/05:45 s. 86. 
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närvarande inte faller under straffbestämmelsen i 6 kap. 7 § tredje 

stycket BrB […] I en ny bestämmelse bör det sålunda föreskrivas ansvar 

för den som utsätter en person för ett beteende som kan kränka 

personens sexuella integritet. Bestämmelsens syfte kommer bäst till 

uttryck om brottsbeteckningen blir sexuell kränkning”.39  

Kommittén skriver vidare att  

”Kränkningen är således den gemensamma nämnaren för alla 

sexualbrott. Genom att inte beakta den sexuella integriteten och den 

sexuella självbestämmanderätten har förövaren av ett sexualbrott 

tillfogat offret en kränkning […] Regleringen av sexualbrotten bör fästa 

mindre avseende vid vilken sexualhandling det är fråga 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 idag framgå av lagtexten”.40  

Rubriceringen sexuellt ofredande var alltså olämplig eftersom att ett sexualbrott 

kunde begås trots att handlingen inte var att beteckna som ett ofredande. Vad ett 

ofredande faktiskt innebar förklarades inte i varken utredningen eller proposi-

tionen men ordet ger uppenbara konnotationer till regeln om ofredande i 4:7 BrB.  

Det var med andra ord lätt att tro att ett sexuellt ofredande innebar att någon företog 

ett ofredande enligt 4:7 som inte bara kränkte den utsattes frid utan också dennes 

sexuella integritet. Ett sådant resonemang fördes av hovrätten i mål nr B 1783–11 

(refererat nedan) och liknande resonemang kan vi se i ovan nämnda NJA 1996 s. 

418 och RH 1999:119. Även om kommittén inte uttryckte sig i sådana termer så 

skulle resultatet av en beteckningsändring bli att banden mellan regeln om sexuellt 

ofredande och regeln om ofredande enligt 4:7 BrB klipptes helt. Det skulle vara 

den slutliga övergången till en ordning helt frikopplad från tidigare förekommande 

                                              
39 SOU 2001:14 s. 231. 

40 SOU 2001:14 s. 110-111. 
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föreställningar om sexualmoral och missriktad sexualdrift, där kränkningen och 

inte handlingen skulle stå i fokus.  

Huruvida regeringen höll med kommittén om detta är högst oklart. Regeringen 

skrev att det saknades skäl att utvidga tillämpningsområdet till att också gälla 

handlingar som inte syftade till att reta eller tillfredsställa gärningsmannens 

sexualdrift och att det också saknades skäl att utvidga tillämpningsområdet till att 

även omfatta vissa sexuella handlingar som då klassades som ofredande.41 

Däremot nämndes ingenting om vad begreppet ofredande skulle ha för innebörd. 

Regeringens formulering, att det inte ”framförts några bärande skäl” 42 för att 

beteckningen sexuellt ofredande skulle vara mindre lämplig än beteckningen 

sexuell kränkning, kan tolkas på två sätt. Antingen menade regeringen att det 

saknats bärande skäl att ändra beteckningen eftersom att beteckningen, ofredande, 

fyllde ett syfte och var tänkt att ha samma innebörd i sjätte kapitlet som i fjärde 

kapitlet. En annan tolkning är att regeringen menade att det saknats bärande skäl 

att ändra beteckningen eftersom att själva beteckningen inte skulle innebära att 

begreppet ofredande i 6:10 st. 2 skulle tolkas på samma sätt som begreppet 

ofredande i 4:7. Det som är oklart är med andra ord om regeringen endast motsatte 

sig en ändring av beteckningen eller om de också motsatte sig utredningens förslag 

i övrigt. Om regeringen avsåg att beteckningen ofredande skulle få konsekvenser 

så var valet av beteckning av synnerlig vikt. Att regeringen inte uppmärksammade 

diskussionen överhuvudtaget pekar, i min mening, på att avsikten aldrig varit att 

beteckningen ofredande skulle resultera i att rättstillämparen skulle upprätthålla ett 

krav på att en kränkande handling måste konstituera ett ofredande enligt 4:7. Detta 

förstärks ytterligare av det faktum att regeringen i propositionen framhävde att det 

inte får  

”råda någon som helst tvekan om att grundsynen bakom regleringen av 

sexualbrotten skall präglas av inställningen att varje människa har rätt 

                                              
41 Prop 2004/05:45 s. 88. 

42 Se not 38. 
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att själv bestämma över sin egen kropp och sexualitet och har en 

ovillkorlig rätt att vara fredad från oönskade angrepp som kränker 

denna rätt […] De ändringar som nu föreslås innebär en ytterligare 

fokusering på kränkningen som sådan vid övergrepp av olika slag. Detta 

kommer till uttryck på flera olika sätt bl.a. genom […] ändringarna i 

bestämmelsen om sexuellt ofredande”.43  

Ovanstående citat går helt enkelt inte ihop med den i rättstillämpningen 

förhärskande åsikten att ett sexuellt ofredande ska ses som en kvalificerad form av 

ofredande enligt 4:7. 

2.4.3 Samtida rättsfall 

2.4.3.1 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 30 november 2005 i mål 

B 218–05. 

En hyresvärd hade installerat en kamera i en hyresgästs badrum. Mannen dömdes 

för hemfridsbrott. Åklagaren yrkade inte på ansvar för sexuellt ofredande vad 

gällde videoupptagningen.  

Fallet visar att videoupptagning av någons nakna kropp fortfarande inte ansågs 

skada den sexuella integriteten. 

2.4.3.2 RH 2006:133 

En kvinna solade nakensolarium i ett solbås. En man stack då in huvudet mellan 

golvet och väggen till solbåset och tittade på kvinnan. Hovrätten konstaterade utan 

motivering att mannen genom sitt handlande hade ofredat kvinnan på ett sätt som 

varit ägnat att kränka hennes sexuella integritet.  

Det kan te sig märkligt att domstolen fann att tjuvtittande var kriminaliserat 

samtidigt som åklagaren i mål nr B 218–05 inte ens tyckte att det var lönt att väcka 

                                              
43 Prop 2004/05:45 s. 21. 
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åtal för sexuellt ofredande när det rörde sig om tjuvfilmning. Varför fysiskt 

beskådande, men inte beskådande genom videokamera, skulle skada den sexuella 

integriteten är högst oklart. 

2.4.3.3 Svea hovrätts dom den 16 oktober 2007 i mål B 1831–06. 

En man riggade en kamera i badrummet för att smygfilma sin 14-åriga styvdotter 

när hon duschade. Mannen smygtittade även på flickan genom ett fönster när hon 

klädde av sig. Trots att flickan upptäckte kameran i det första fallet och styvpappan 

i det andra fallet, ansåg hovrätten att styvpappan inte kunde dömas för sexuellt 

ofredande. Eftersom att styvpappan endast hade uppsåt att smygfilma/smygtitta 

saknade han uppsåt till att flickan, så att säga, skulle bli medvetandegjord och 

kunde därför inte dömas för sexuellt ofredande. Klaganden i målet förde ärendet 

vidare till Europadomstolen.44 

Här gjorde domstolen en helt annorlunda bedömning än hovrätten gjorde i RH 

2006:133 och konstaterade att tjuvtittning inte alls är kriminaliserat. De tre nu 

refererade hovrättsfallen (B 218–05, RH 2006:133 och B 1831–06) utgör utmärkta 

exempel på hur lagstiftarens märkliga behandling av regeln om sexuellt ofredande 

i samband med 2005 års reform ledde till ett osäkert rättsläge. 

2.4.3.4 NJA 2008 s. 946 

En man (A.B) hade installerat utrustning för ljud- och bildupptagning i dennes ex-

flickväns (M.M:s) lägenhet och därigenom filmat ett flertal samlag mellan ex-

flickvännen och en annan man. A.B hade skickat filmerna till släkt, vänner och 

kollegor till M.M. I målet var fråga om A.B kunde dömas till ansvar för ofredande, 

                                              
44 Målet benämndes ”Söderman mot Sverige”. Inför Europadomstolen gjorde klaganden gällande att 

svenska staten inte levt upp till sina förpliktelser enligt artikel 8 EKMR då staten underlåtit att 

tillhandahålla ett rättsligt skydd för hennes personliga integritet. Europadomstolen konstaterade att ”the 

provision on sexual molestation as worded before 1 April 2005 (…) could not legally cover the act in 

issue and thus did not protect the applicant against the lack of respect for her private life under Article 8 

of the Convention”. Domstolen slog vidare fast att flickan inte heller kunde få upprättelse på civilrättslig 

väg. Sammantaget konstaterade domstolen att det saknades straff- och civilrättsligt skydd för flickans 

personliga integritet och att Sverige därmed brutit mot artikel 8. 
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trots att filmandet skedde i smyg. Hovrätten uttalade att ” [d]et framstår som klart 

att förfarandet bottnat i inte enbart en önskan från A.B:s sida att filma M.M., utan 

att kontrollera henne, och dessutom att denna kontroll skulle komma till hennes 

kännedom. Samtliga dessa omständigheter måste beaktas vid bedömningen av om 

gärningen är att bedöma som ofredande.” och ”(ä)ven om ett tidsmässigt samband 

normalt finns i förfaranden som innebär ofredande, är inte straffstadgandet 

utformat som att en brist härvidlag utesluter straffbarhet. Den som först i efterhand 

erfar att han eller hon blivit antastad kan ändå anses utsatt för ett ofredande”. En 

oenig hovrätt dömde sedermera mannen för ofredande.  

Högsta domstolen kom, till synes, snubblande nära att fastställa hovrättens dom 

men friade till slut mannen vad gällde ofredandet. Domstolen konstaterade att det 

”starkt kan ifrågasättas” huruvida det är förenligt med EKMR att inte ha något 

straffrättsligt skydd mot integritetskränkande fotografering. Domstolen 

konstaterade vidare att det i och för sig skulle ha gått att döma mannen för 

ofredande men att det, inte minst av legalitetshänsyn, fanns skäl att undvika 

tolkningar som framstår som pressade. Domstolen poängterade att det ”inte i något 

sammanhang” har antagits att lagen skulle kunna tillämpas på det sätt som 

åklagaren gjort gällande i detta mål. 

Fallet är ännu ett exempel på att filmning av samlag, nakna kroppar och könsdelar 

inte anses kränka den sexuella integriteten. Det förefaller för mig väldigt märkligt 

att åklagaren inte yrkade på ansvar för sexuellt ofredande. Det är också intressant 

att se hur hovrätten kom fram till att ett ofredande inte förutsätter att den utsatte är 

medveten om angreppet. 

2.4.3.5 Hovrätten för västra Sveriges dom den 14 juni 2011 i mål nr B 1783–

11 

En man hade i smyg filmat en ung flicka när hon duschade i ett omklädningsrum. 

Flickan upptäckte att mannen filmade henne och åklagaren yrkade på att mannen 

skulle dömas för sexuellt ofredande. Tingsrätten friade mannen och konstaterade, 
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med hänvisning till NJA 1996 s. 418 och NJA 2008 s. 946, att integritetskränkande 

fotografering inte är kriminaliserat i svensk rätt.  

Hovrätten bortsåg från 1996 och 2008 års fall och bedömde istället helt 

förutsättningslöst huruvida gärningen konstituerade ett sexuellt ofredande. 

Hovrätten slog fast att en vuxen man som olovligen filmar en för honom okänd 

tonårsflicka i duschen från ett omklädningsrum dit han berett sig tillträde är ett 

handlande som typiskt sett är ägnat att kränka offrets sexuella integritet. Vidare 

konstaterade domstolen, tvärt emot hovrättens resonemang i snarlika Svea hovrätts 

dom i mål B 1831–06, att mannen hade uppsåt. Hovrätten motiverade detta genom 

att påpeka att det inte kunde krävas att mannen skulle ha uppsåt att kränka flickans 

sexuella integritet utan att det är tillräckligt att uppsåtet omfattat de omständigheter 

som innebär att gärningen varit ägnad att kränka målsäganden på detta sätt. 

Domstolen tog för visst att mannen insett att hans agerande varit ägnat att kränka 

flickans sexuella integritet.  

 I min mening framstår resonemanget som mycket märkligt. Hovrätten påstod i 

målet att ett sexuellt ofredande är att likställa med ett ofredande enligt 4 kap. 7 § 

brottsbalken med skillnaden att ofredandet är ägnat att kränka personens sexuella 

integritet. Det återfanns därför ett krav på att gärningen skulle ha inneburit en 

kännbar fridskränkning. Med hänvisning till NJA 2008 s. 946 slog domstolen fast 

att detta resulterade i ett krav på att den angripne uppfattar gärningen i 

gärningsögonblicket. Eftersom att flickan upptäckte kameran hade gärningen 

inneburit en sådan kännbar fridskränkning. Men om det, för att ett sexuellt 

ofredande ska vara för handen, krävs att den angripne uppfattar gärningen i 

gärningsögonblicket måste den misstänkte gärningsmannen ha uppsåt även till 

detta. Att filma någon i smyg var, enligt domstolen, inte kriminaliserat. Har 

gärningsmannen uppsåt att smygfilma har dennes uppsåt följaktligen inte omfattat 

de omständigheter som innebär att gärningen varit ägnad att kränka målsägandens 

sexuella integritet. I senare hovrättspraxis har domstolen också gått på den linje 

som hovrätten la fram i mål nr B 1831–06 och bedömt att integritetskränkande 
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fotografering inte är straffbart när den misstänkte gärningsmannen försöker filma 

i smyg.45 

2.4.3.6 Svea hovrätts dom den 4 april 2012 i mål nr B 9287–11 

Två män och en kvinna hade efterfest i en av männens lägenhet. Kvinnan somnade 

i mannens säng varpå männen drog ner kvinnans kläder, blottade hennes bröst och 

fotograferade henne. På fotografierna var kvinnans bröst blottade och männen 

syntes i bild. Hovrätten konstaterade att integritetskränkande fotografering inte var 

kriminaliserat i svensk rätt och att fotograferingen därför inte kunde anses vara en 

brottslig gärning. Därefter prövade hovrätten om det faktum att männen dragit ner 

kvinnans kläder och blottat hennes bröst kunde konstituera ett sexuellt ofredande. 

Domstolen hänvisade till NJA 2008 s. 946 där det slogs fast att ofredande genom 

hänsynslöst beteende enligt 4 kap. 7 § brottsbalken förutsätter en kännbar 

fridskränkning men konstaterar, i stark kontrast till hovrättens resonemang i mål 

nr B 1783–11 ovan, att ett sådant krav inte återfinns vid sexuellt ofredande, 

eftersom att det för sexuellt ofredande räcker att handlingen typiskt sett duger för 

att kränka någons sexuella integritet.  

I min mening insåg Svea hovrätt i förevarande fall det Hovrätten för västra Sverige 

inte förstod i mål B 1783–11, nämligen att det inte är lämpligt att behandla ett 

sexualbrott som ett fridsbrott. Att domstolen inte bedömde huruvida 

fotograferingen skulle kunna utgöra ett sexuellt ofredande är knappast 

kontroversiellt, även om det finns exempel på sådana bedömningar.46 

                                              
45 Se Hovrätten för västra Sveriges resonemang i mål nr B 4392–13: ”Hovrätten konstaterar att […] det 

vid tidpunkten för den nu aktuella gärningen inte i sig var brottsligt att filma en person utan dennes 

vetskap. Även om C. F och M. J. M upptäckte inspelningen och blev medvetna om den omfattas det inte 

av V. W:s uppsåt.” 

46 Se hovrättens resonemang i mål nr b 1783–11. 
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2.5 2013 års reform 

2.5.1 Allmänt om reformen 

År 2008 tillsattes en utredning med uppgift att utvärdera 2005 års 

sexualbrottsreform.47 Vissa förslag som förekom i utredningen ledde sedermera 

till lagstiftning.48 Utgångspunkten i 2013 års reform var i princip desamma som 

vid reformen 2005. Det var individens rätt till personlig och sexuell integritet som 

skulle skyddas och den sexuella självbestämmanderätten tillhörde ”kärnan i 

regleringen”.49  

2.5.2 Särskilt om sexuellt ofredande 

I utredningen påpekades att utrymmet att döma någon för sexuellt ofredande hade 

blivit mindre än det var före 2005 års reform. Anledningen var att vissa handlingar 

som tidigare bedömts som sexuellt ofredande enligt 6:10 andra stycket nu ansetts 

falla under ofredande enligt 4:7 BrB. Detta hade skett till följd av att domstolen 

krävt en sexuell avsikt hos gärningsmannen, närmare bestämt att det funnits ett 

syfte att reta eller tillfredsställa dennes sexualdrift.50 Som nämnts ovan var 

regeringens uppfattning att kravet återfanns redan innan 2005 års reform. 51 Efter 

en genomgång av praxis och förarbeten kom emellertid kommittén fram till att ett 

sådant krav aldrig existerat beträffande gärningar som riktats mot en vuxen. 

Tidigare hade kravet återfunnits endast i situationer då en vuxen sexuellt ofredat 

ett barn.52 Kommittén föreslog en återgång till tidigare ordning och konstaterade 

att ”huruvida gärningsmannen har haft avsikten att reta eller tillfredsställa sin 

sexualdrift bör […] inte vara avgörande för avgränsningen av brottet ”.53 

                                              
47 SOU 2010:71 s. 3. 

48 Wegerstad s. 191. 

49 Prop 2012/13:111. 

50 SOU 2010:71 s. 371. 

51 Se avsnitt 2.4.2. 

52 SOU 2010:71 s. 376-377. 

53 SOU 2010:71 s. 378. 
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Kommittén motiverade detta med att domstolen fritt skulle kunna bedöma 

huruvida en gärning ur ett objektivt hänseende typiskt sett varit ägnat att kränka 

någons sexuella integritet.54 För att uppnå detta syfte föreslog kommittén 

ytterligare en ändring, nämligen att formuleringen ”på ett sätt som är ägnat att 

kränka personens sexuella integritet” skulle tas bort och ersättas med ”på ett 

sexuellt kränkande sätt”. Kommittén motiverade detta med att begreppet 

”integritet” var nära kopplat till kroppslig integritet och beröring och att detta var 

problematiskt då även verbala kränkningar omfattades av straffbestämmelsen.55 

Kommittén berörde också specifikt den situation som varit för handen i ovan 

nämnda NJA 1996 s. 418 och RH 1999:119, alltså att en handling riktats mot en 

sovande person som, om den riktats mot en vaken person, hade utgjort ett sexuellt 

ofredande. Domstolarna ansåg i bägge fallen att det inte går att sexuellt ofreda en 

person som sover. Kommittén konstaterade att det varken i förarbetsuttalanden 

eller i vägledande avgöranden tydligt hade tagits ställning till huruvida ett sexuellt 

ofredande var ett fridsbrott eller ett sexualbrott. Distinktionen var av avgörande 

betydelse då ett fridsbrott inte kunde begås mot någon som sover men att 

utgångspunkten var den motsatta vid sexualbrott. Kommittén slog fast att det 

”framstår som helt klart” att ett sexuellt ofredande, på grund av sin placering i 

sexualbrottskapitlet och på grund av det faktum att det var tillräckligt att en 

handling typiskt sett var sådan att offrets sexuella integritet kränkts, var ett 

sexualbrott och inte ett fridsbrott.56 Ett sexuellt ofredande kunde alltså, enligt 

kommittén, begås mot en person som sover. Kommittén konstaterade också att 

även smygfilmning, med samma resonemang, kunde konstituera ett sexuellt 

ofredande.57  

                                              
54 SOU 2010:71 s. 378. 

55 SOU 2010:71 s. 379. 

56 SOU 2010:71 s. 381. 

57 SOU 2010:71 s. 382. 
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Trots att alla remissinstanser utom en, Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds 

universitet, antingen tillstyrkte utredningens förslag eller lämnade det utan erinran 

valde regeringen att inte genomföra de föreslagna ändringarna. Kravet på att 

gärningsmannen skulle ha ett sexuellt intresse som, till synes av misstag, infördes 

via 2005 års reform skulle enligt regeringen finnas kvar även i framtiden. Detta 

motiverades med att vissa handlingar som då var att klassa som ofredande enligt 

4:7 BrB, förolämpning enligt 5:3 BrB och misshandel enligt 3:5 BrB skulle komma 

att klassas som sexuellt ofredande om utredningens förslag implementerades. 

Regeringen la till att  

”Även om det finns anledning att se allvarligt på förfaranden av sådant 

slag kan det enligt regeringens mening ifrågasättas om en 

kriminalisering inom ramen för 6 kap. brottsbalken är rätt sätt att 

hantera dessa. Visserligen är bestämmelsen om sexuellt ofredande 

avsedd att fungera som en uppsamlingsbestämmelse i förhållande till 

de tidigare i 6 kap. brottsbalken upptagna bestämmelserna. 

Bestämmelsen bör dock enligt regeringens mening ses mot bakgrund 

av systematiken och syftet med sexualbrottslagstiftningen – att genom 

regleringen i 6 kap. brottsbalken skydda enskilda personer mot just 

övergrepp av sexuellt slag.”58  

Framför allt den sista meningen framstår som lite märklig eftersom att utredningen 

inte föreslog att andra typer av övergrepp än sexuella skulle falla under 

bestämmelsen. Den egentliga skillnaden förslagen emellan är synen på vad som är 

ett övergrepp av sexuellt slag.59 Att bestämmelsen, som regeringen påpekade, bör 

ses mot bakgrund av systematiken i 6 kapitlet är fullt rimligt. Däremot kan det 

ifrågasättas om regeringens förslag verkligen bidrog till ett systematiskt och 

                                              
58 Prop 2012/13:111 s. 55. 

59 Wegerstad s. 201. 
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sammanhållet sexualbrottskapitel då handlingar som utförs utan sexuellt motiv 

exempelvis kan utgöra våldtäkt.60 Regeringen konstaterade slutligen att 

”(b)estämmelsen kommer således även i fortsättningen att träffa endast 

sådant handlande som haft en tydlig sexuell inriktning. Det ska alltså 

hos gärningsmannen ha funnits ett sexuellt intresse med handlandet. 

Därmed kommer sådana fall av ofredande genom ord eller handlande 

som gärningsmannen begår av helt andra skäl, t.ex. för att se hur ett 

offer reagerar i en viss situation eller för att rent allmänt kränka eller 

skada ett offer, att falla utanför bestämmelsen”.61 

 Vi kan här tydligt se att regeringen, trots att flera utredningar de senaste 

decennierna propagerat för motsatsen, fortsatte sin inkonsekventa behandling av 

sexualbrotten. Ett straffbart sexuellt ofredande skulle konstrueras utifrån 

gärningsmannens avsikt, inte utifrån graden av kränkning och det skyddsvärda 

subjektet lyste återigen med sin frånvaro.62  

2.6 2018 års reform? 

I december 2017 överlämnade regeringen ett lagförslag till lagrådet. Syftet med de 

föreslagna ändringarna var att tydliggöra att varje människa har en ovillkorlig rätt 

till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande.63 I utredningen 

som legat till grund för lagförslaget betonades det att 6 kapitlet brottsbalken 

existerar för att skydda den sexuella integriteten. Utredningen föreslog till och med 

att nuvarande 6 kapitlet skulle upphävas och ersättas med ett nytt kapitel benämnt 

”Om brott mot den sexuella integriteten m.m.”. Detta skulle göras för att 

                                              
60 Se punkt 9 i HD:s domskäl i NJA 2013 s. 548 ” Vissa handlingar ska alltid anses ha en påtaglig sexuell 

prägel. Exempel på sådana handlingar är vagina, orala och anala samlag […] avsikten med handlingen 

saknar betydelse.” 

61 Prop 2012/13:111 s. 55. 

62 Wegerstad s. 201. 

63 Lagrådsremiss ”En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet”. 
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”tydliggöra att sexualbrottens skyddsintresse framför allt är den sexuella 

integriteten”.64 I lagförslaget har detta förslag förkastats av regeringen.65 

Vad gäller sexuellt ofredande föreslog utredningen att regeln skulle delas i en del 

som avsåg sexuellt ofredande mot barn och en del som avsåg sexuellt ofredande 

mot vuxen.66 Dessa ändringar var emellertid av mer strukturell karaktär och det 

föreslogs inte några materiella ändringar av regeln.67 Regeringen delade i 

lagförslaget utredningens bedömning och föreslog att en ny regel skulle införas i 

6:12 BrB benämnt sexuellt ofredande av barn.68 Några materiella ändringarna av 

regeln om sexuellt ofredande när handlingen riktas mot en vuxen föreslogs inte. 

3 NJA 2017 s. 393 

3.1 Inledande kommentarer 

I NJA 2017 s. 393 ställdes flera av ovan behandlade frågor på sin spets. Bland 

annat behandlades frågan om huruvida integritetskränkande fotografering är 

kriminaliserat när bestämmelsen om integritetskränkande fotografering inte är 

tillämplig. Vidare diskuterades huruvida ett sexuellt ofredande är ett sexual- eller 

fridsbrott och om den angripne måste uppfatta gärningen i gärningsögonblicket.  

3.2 Omständigheter i målet 

En man hade fört sin hand under en kvinnas kjol på en rulltrappa vid en 

tunnelbanestation och fotograferat hennes underliv. Kvinnan uppfattade inte att 

mannen fotograferade henne utan en vän uppmärksammade henne om detta kort 

efter att gärningsögonblicket passerat. Hur lång tid som förflutit mellan gärningen 

och ögonblicket då kvinnan fick kännedom om gärningen går inte att fastställa 

                                              
64 SOU 2016:60 s. 186. 

65 Lagrådsremiss ”En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet” s. 69–70. 

66 SOU 2016:60 s. 192. 

67 SOU 2016:60 s. 187. 

68 Lagrådsremiss ”En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet” s. 110. 
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exakt, men gärningen företogs under färden på rulltrappan och kvinnan fick 

kännedom om gärningen när hon kommit upp för rulltrappan. Det handlar alltså 

mest troligt inte om minuter utan om sekunder. Mannen konfronterades av 

kvinnans vän och lämnade omedelbart platsen. En stund senare återkom han och 

kvinnan såg då bilder föreställande hennes underliv på mannens telefon. Åklagaren 

yrkade att mannen hade ofredat kvinnan på ett sätt som kunde förväntas kränka 

hennes sexuella integritet. Mannen medgav de faktiska omständigheterna i målet 

men bestred ansvar.  

3.3 Tingsrättens bedömning 

Tingsrätten konstaterade att integritetskränkande fotografering i och för sig kan 

konstituera ett ofredande enligt 4:7 eller ett sexuellt ofredande enligt 6:10 BrB men 

att så kan vara fallet endast under förutsättning att målsäganden uppfattat 

angreppet när det företogs. Som stöd för detta hänvisade tingsrätten till ovan 

refererade NJA 2008 s. 946. Tingsrätten slog fast att det, mot bakgrund av nämnda 

rättsfall, inte gick att fälla mannen för sexuellt ofredande då kvinnan fick 

kännedom om gärningen först efter det att gärningen företagits. Att kvinnan fick 

sådan kännedom i nära anslutning till gärningen spelade enligt tingsrätten inte 

någon roll. 

3.4 Hovrättens bedömning 

Hovrätten konstaterade att det i målet var utrett att mannen agerat på det sätt 

åklagaren påstått. Hovrätten sa vidare att handlandet får anses ha haft en sådan 

sexuell inriktning som krävs för ansvar för sexuellt ofredande och att handlandet 

typiskt sett varit ägnat att kränka kvinnans sexuella integritet. Vad gäller frågan 

om huruvida mannen kan dömas trots att kvinnan inte uppfattat gärningen i 

gärningsögonblicket uttalar hovrätten att  

”[m]ed hänvisning till att sexuellt ofredande bör uppfattas som ett sexualbrott och 

inte ett fridsbrott har visserligen den uppfattningen framförts att det inte spelar 

någon roll för straffbarheten att offret inte lägger märke till angreppet medan det 
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sker. Det har sagts att detta bör gälla, i första hand, vid gärningar som innefattar 

en kroppslig beröring av offret men att detsamma bör kunna gälla även vid t.ex. 

smygfilmning [...] även om det kan finnas goda sakskäl för den nu sagda 

uppfattningen finner hovrätten att den ännu så länge inte kan sägas utgöra något 

annat än en argumentation de lege ferenda.”  

Hovrätten slog slutligen fast att det saknades tydligt stöd i lag och praxis för att 

döma till ansvar för sexuellt ofredande i fall av smygfotografering då offret varit 

omedveten om att bilderna tas.  

3.5 Högsta domstolens bedömning 

Högsta domstolen konstaterade inledningsvis, likt tings- och hovrätten, att 

integritetskränkande fotografering kan falla under tillämpningsområdet för både 

ofredande enligt 4:7 och sexuellt ofredande enligt 6:10 st. 2 BrB. Domstolen 

förklarade vidare att bestämmelsen i 6:10 st. 2 syftar till att skydda den enskildes 

sexuella integritet och att grundsynen med regleringen ”ska präglas av 

inställningen att varje människa har rätt att själv bestämma över sin egen kropp 

och sexualitet och har en ovillkorlig rätt att vara fredad från oönskade angrepp som 

kränker denna rätt”.69 Högsta domstolen gick härefter över till att diskutera kravet 

på att gärningen ska ha en sexuell inriktning eller, mer precist, att straffansvar 

förutsätter ett sexuellt intresse hos gärningsmannen. Domstolen konstaterade att 

”ett sådant krav inte är förenligt med vare sig det skyddsintresse som ligger bakom 

bestämmelsen eller vad som i övrigt gäller vid sexualbrotten.”70  

Slutligen övergick domstolen till att diskutera själva knäckfrågan i fallet, dvs om 

det var nödvändigt att den angripne uppfattade gärningen för att denne skulle anses 

vara ofredad i den mening som avses 6:10 st. 2 BrB. Mer precist ställde sig Högsta 

domstolen frågan om ofredanderekvisitet i 6:10 st. 2 skulle ha samma innebörd 

som ofredanderekvisitet i 4:7 BrB. Om svaret blev jakande återfinns det även vid 

                                              
69 Punkt 7 i HD:s domskäl i mål nr B 2590–16. 

70 Punkt 12 i HD:s domskäl. Jfr diskussionen i avsnitt 3.5.2 ovan.  
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sexuellt ofredande ett krav på att gärningen ska innebära en kännbar 

fridskränkning och i förlängningen också ett krav på att gärningen måste uppfattas 

av den angripne. Domstolen konstaterade inledningsvis att det, när ett och samma 

uttryck förekommer på flera ställen i lagtext, som utgångspunkt finns skäl att ge 

uttrycket samma innebörd i de olika reglerna, framför allt när det framgår att valet 

av uttryck är en följd av en medveten och avsedd systematik. Hänsyn måste 

däremot tas till den funktion uttrycket fyller i sitt sammanhang. Domstolen sa 

vidare att de ur förarbetena till 2005 års sexualbrottsreform inte går att utläsa att 

införandet av ofredanderekvisitet skulle återspegla en medveten systematik i 

lagstiftningen.71 Domstolen slog fast att bestämmelserna har olika skyddsintressen, 

där 4:7 är en straffbestämmelse till skydd för den enskildes frid och 6:10 en 

straffbestämmelse till skydd för den enskildes sexuella integritet. 

Enligt domstolen kan den sexuella integriteten angripas genom gärningar av 

fridsstörande karaktär men även genom gärningar som kränker den enskildes 

sexuella självbestämmanderätt. Ett ofredande behöver, enligt domstolen,  

”i den kontexten därför inte innebära mer än att det görs ett intrång, med 

erforderlig sexuell koppling, i den enskildes rätt att bestämma över sin 

kropp, dvs. i det sexuella självbestämmandet. Den betydelse intresset 

av sexuellt självbestämmande har för den nu aktuella frågan återspeglas 

i andra bestämmelser i 6 kap. brottsbalken, där den enskilde skyddas 

också när denne sover eller av något annat skäl är oförmögen att 

uppfatta i angreppet [...] det nu sagda talar med en inte obetydlig styrka 

för att ofredanderekvisitet i 6 kap. 10 § andra stycket andra ledet 

brottsbalken inte bör tolkas så att det är en nödvändig förutsättning att 

den angripne uppfattar gärningen.”72  

                                              
71 Jfr diskussionen i avsnitt 3.4.2 ovan. 

72 Punkt 23 och 24 i HD:s domskäl.  
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Domstolen menade alltså att den sexuella integriteten kan angripas med två olika 

typer av gärningar; fridsstörande gärningar och gärningar som saknar den 

fridsstörande karaktär som kännetecknar den första typen av gärningar, men som 

än dock kränker den enskildes sexuella självbestämmanderätt. Domstolen gick inte 

närmare in på vad som skulle avses med begreppet ”den sexuella 

självbestämmanderätten” men konstaterade att  

”med hänsyn till att lagen uppställer ett krav på att gärningen ska 

innefatta ett ofredande fordras emellertid att gärningen på något sätt kan 

betecknas som ett intrång i den utsattes fredade sfär. I fall där gärningen 

inte uppfattas av den mot vilken den riktas måste detta som huvudregel 

förutsätta kroppslig beröring. Med sådan beröring finns det skäl att 

jämställa handlande, som sker i omedelbar närhet av den angripne och 

utgör ett tydligt intrång i den angripnes rätt att bestämma över sin 

kropp”.73  

Slutligen konstaterades att mannens handlande, att föra in handen under kjolen på 

kvinnan och fotografera hennes underliv, var att jämställa med kroppslig beröring 

och att mannen därför skulle dömas för sexuellt ofredande.  

3.6 Analys 

Som framgått av genomgången i kapitel 2 innebär NJA 2017 s. 393 att en 

fundamental skiftning har skett i synen på vad som är ett straffvärt sexuellt 

ofredande. I vissa delar strider domen också tydligt mot lagstiftarens intentioner 

som de formulerats i förarbetena. Detta framgår tydligast när domstolen klart och 

tydligt uttalar att ett krav på ett sexuellt intresse hos gärningsmannen går stick i 

stäv med sexualbrottens underliggande skyddsintressen. Att lagstiftaren uppställt 

ett sådant krav förändrar inte detta faktum. Det slås också slutligen fast att 

integritetskränkande fotografering är kriminaliserat även när den speciella regeln 

om integritetskränkande fotografering inte är tillämplig och att det inte finns något 

                                              
73 Punkt 27 i HD:s domskäl. 
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krav på att den angripne måste uppfatta gärningen. Som har visats i kapitel 2 har 

innebörden av begreppet ”ofreda” i många år varit oklar. I några rättsfall har 

domstolen intagit hållningen att ett ofredande enligt 6:10 st. 2 BrB, likt ett 

ofredande i 4:7 BrB, förutsätter en kännbar fridskränkning. I andra fall har ett 

sådant krav inte återfunnits. I NJA 2017 s. 393 slår Högsta domstolen fast att 

begreppet ofredande inte har samma innebörd i 4 kap. BrB som i 6 kap. BrB. En 

handling kan konstituera ett sexuellt ofredande trots att den angripne inte har 

utsatts för en sådan kännbar fridskränkning som åsyftas i 4 kap. Detta eftersom att 

ett sexuellt ofredande är ett sexualbrott och inte ett fridsbrott.  

Skillnaden mellan sexual- och fridsbrott kan illustreras med två exempel. Första 

exemplet: Person A sover i sin lägenhet samtidigt som person B fyrar av raketer i 

trappuppgången utanför person A:s dörr. I det här fallet kan handlingen konstituera 

ett ofredande enligt 4:7. Eftersom att ofredande är ett fridsbrott är det av avgörande 

vikt huruvida person A är vaken och kan uppfatta oljudet. Om person A sover har 

dennes frid inte störts. Att person A i efterhand får vetskap om person B:s 

handlande förändrar inte det faktumet. Det går inte att, så att säga, få sin frid störd 

i efterhand. 

Andra exemplet: Person A sover i sin lägenhet när person B för in sin penis i 

Person A:s underliv. I det här fallet kan handlingen konstituera en våldtäkt. 

Eftersom att våldtäkt är ett sexualbrott är det emellertid inte av avgörande vikt 

huruvida person A är vaken och kan uppfatta handlingen.74  

I första exemplet är det enkelt att få en känsla för vad begreppet ”frid” innebär. 

Det är en rätt att vara ifred och att inte bli störd i fysisk bemärkelse. Att en person 

i efterhand blir varse om att någon varit, exempelvis, högljudd resulterar inte i 

någon retroaktiv fridsstörning och det är därmed inte brottsligt att vara högljudd 

om ingen uppfattar det. I andra exemplet blir det genast mycket svårare. Vad är det 

som gör att ett sexualbrott kan skada trots att angreppet inte uppfattas? Högsta 

                                              
74 Prop 2012/13:111 s. 31. 
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domstolen erbjuder vissa svar på denna fråga. Enligt domstolen kan två typer av 

handlingar utgöra en straffvärd kränkning av någons sexuella integritet; 

fridstörande handlingar och handlingar som kränker någons sexuella 

självbestämmanderätt. Den senare typen av handlingar kan skada den angripne 

även om denne inte uppfattar gärningen när den företas. Det kan med andra ord 

sägas att Högsta domstolen har gett den sexuella integriteten en ny språklig 

innebörd. Sexuell integritet är dels en rätt att vara kroppsligt fredad i fysisk 

bemärkelse och dels en rätt till sexuellt självbestämmande. För att 

ofredanderekvisitet ska vara uppfyllt måste den ofredande handlingen alltså kunna 

kategoriseras som antingen en kränkning av den kroppsliga friden eller som en 

kränkning av den sexuella självbestämmanderätten.  

Vad är då sexuell självbestämmanderätt? Den frågan lämnar domstolen obesvarad. 

Att domstolen inte konkretiserar innebörden av den sexuella 

självbestämmanderätten leder till svårigheter med att fastställa gällande rätt. 

Domstolen konstaterar att alla intrång, med erforderlig sexuell koppling, i den 

enskildes rätt att bestämma över sin kropp, dvs. i det sexuella självbestämmandet, 

utgör ett ofredande i den mening som avses i 6:10 st. 2 BrB. Men om vi inte vet 

vad sexuell självbestämmanderätt är, hur ska vi då kunna slå fast vilka gärningar 

som är kriminaliserade? 

4 Den sexuella integriteten 

4.1 Några utgångspunkter 

Som sagts ovan ska jag i det följande fastställa rättsläget och reda ut hur regeln om 

sexuellt ofredande ska tolkas och tillämpas enligt gällande rätt. Rättsläget har efter 

NJA 2017 s. 393 emellertid förändrats i grunden, vilket gör denna process en smula 

mer komplicerad. Högsta domstolen slog fast att den sexuella integriteten dels är 

en rätt att vara kroppsligt fredad i fysisk bemärkelse och dels en rätt till sexuellt 

självbestämmande. Innebörd av rätten att vara fredad i fysisk bemärkelse torde 

vara relativt klar och har stark förankring i förarbetena. Handgripligt antastande, 
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tafsande och beröring av en annan persons könsdelar är typiskt sett gärningar som 

är ägnade att kränka dennes rätt att vara fredad i fysisk bemärkelse. Innebörden av 

den sexuella självbestämmanderätten är däremot långt mer oklar. Det finns varken 

i praxis eller förarbeten som rör 6:10 st. 2 BrB några vägledande uttalanden som 

specificerar vilka typer av gärningar som typiskt sett är ägnade att kränka den 

sexuella självbestämmanderätten. Det finns i rättskällorna inte ens en 

grundläggande beskrivning av hur den sexuella självbestämmanderätten ska 

förstås i förhållande till 6:10 st. 2 BrB. Innebörden av den sexuella integriteten i 

den mening som avses i 6:10 st. 2 BrB har tidigare, vilket framgått av denna 

framställning, i princip uteslutande kopplats till fysisk kroppslig integritet. Att 

domstolen slagit fast att även den sexuella självbestämmanderätten ska skyddas 

får ses som ett paradigmskifte. För att kunna fastställa gällande rätt i det nya 

paradigmet måste vi därför ge den sexuella självbestämmanderätten en innebörd. 

Först när den sexuella självbestämmanderätten fått en innebörd kan vi med 

utgångspunkt i denna innebörd konkretisera vilka typer av gärningar som typiskt 

sett är straffvärda kränkningar av denna rätt. 

Då det saknas rättskällor som diskuterar innebörden av den sexuella 

självbestämmanderätten i förhållande till regeln om sexuellt ofredande får vi 

istället hämta vägledning i diskussionen kring andra sexualbrott. För att det ska 

vara meningsfullt att hämta sådan vägledning måste vi säkerställa att begreppen 

sexuell integritet och sexuell självbestämmanderätt ska tolkas lika i alla lagrum i 

6 kap. brottsbalken. Det är inte alltid helt självklart att ett begrepp ska ha samma 

innebörd i ett lagrum som det har i ett annat, men i doktrin har anförts att, om ett 

begrepp tolkas på samma sätt på två ställen inom samma rättsområde, talar starka 

skäl för att även tolka begreppet på samma sätt på ett tredje ställe. 75 I det här fallet 

återfinns begreppen inte bara inom samma rättsområde utan till och med i samma 

kapitel. I förarbetena framgår det att alla typer av sexualbrott konstituerar en 

                                              
75 Strömholm s. 448. 
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kränkning av den sexuella integriteten.76 Den sexuella integriteten är alltså ett 

gemensamt skyddsintresse för alla sexualbrott. Då det inte vare sig i förarbeten 

eller praxis framgår att skyddsintresset ska ges en annan innebörd i 10§, talar allt 

för att begreppet ska tolkas lika i alla lagrum i 6 kap. Sammanfattningsvis kan 

alltså sägas att om det i en diskussion kring ett sexualbrott anförs att den sexuella 

integriteten eller den sexuella självbestämmanderätten ska ha en viss innebörd, 

talar starka skäl för att diskussionen även kan appliceras på andra sexualbrott. Så 

vad har sagts om den sexuella självbestämmanderätten i förhållande till andra 

sexualbrott? Vad är det skyddsvärda intresset och hur skadas detta intresse? 

4.2 Sexuellt självbestämmande 

4.2.1 Vad är det skyddsvärda intresset? 

Att den sexuella självbestämmanderätten tillhör kärnan av den sexuella 

integriteten är känt sedan länge. I förarbetena till 1984 års, 2005 års och 2013 års 

reform framhölls rätten till sexuellt självbestämmande som särskilt skyddsvärd.77 

I samtyckesutredningen betonades att ”ett sexuellt ofredande är ett extremt uttryck 

för bristande respekt för en annan människas rätt till sexuell integritet och sexuellt 

självbestämmande”.78. I doktrin har liknande ståndpunkter framförts. Berglund 

skriver att skyddsobjektet i 6:1 BrB (våldtäkt) definieras som ”ett individuellt 

självbestämmande på det sexuella området”.79 Den sexuella självbestämmand-

erätten har alltså inte i rättskällorna givits någon närmare innebörd än den som 

redan framgår av ordalydelsen. Sexuell självbestämmanderätt definieras därför 

som en individs rätt att själv bestämma över sin kropp och sin sexualitet.  

                                              
76 Prop 2004/05 s. 21–22. 

77 Se avsnitt 2.2.1, 2.4.2 och 2,5,1. 

78 SOU 2016.60 s. 498. 

79 Berglund s. 258. 
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4.2.2 Hur skadas det skyddsvärda intresset? 

Sexuellt självbestämmande definieras alltså som en individs rätt att själv bestämma 

över sin kropp och sin sexualitet. Hur kan då den sexuella självbestämmanderätten 

skadas? Innan vi besvarar denna fråga ska något kort sägas om vad som gör en 

gärning brottslig. 

En handling kan utgöra en kränkning (skada eller fara för skada) på ett skyddsvärt 

intresse, men för att en gärning ska anses som brottslig krävs i regel också 

ytterligare ett element; att gärningen är straffvärd.80 Vad som gör en gärning 

straffvärd kan konkretiserats på olika sätt. Heidenborg benämner ett straffvärt 

beteende som oönskat. Ett beteende är oönskat om det, efter en avvägning mellan 

behovet av skydd för människors rätt till självbestämmande och integritet i 

privatlivet och samhällets behov av att skydda sina medborgare, framstår som 

olämpligt eller socialt oacceptabelt.81 Att slå någon i ansiktet orsakar skada på ett 

straffrättsligt skyddsvärt intresse (rätten till liv och hälsa) men är, om slaget delas 

ut i nödvärn, inte straffvärd i rättslig bemärkelse. Med Heidenborgs formulering 

skulle det faktum att slaget delas ut i nödvärn resultera i att beteendet inte framstår 

som olämpligt eller socialt oacceptabelt.  

Asp har en annorlunda terminologi men påpekar att det i en diskussion kring 

kriminalisering och skyddsintressen numera talas om en slags huvudregel för 

kriminalisering. Huvudregeln bygger i grunden på Feinbergs förklaringsmodell. 

Enligt denna huvudregel förutsätter kriminalisering att en gärning dels innebär 

eller orsakar ett intrång i en annan persons intressen och dels att gärningen kan 

betecknas som wrongful.82 En gärning är, enligt Steinbergs förklaringsmodell, 

wrongful om intrånget inte är rättfärdigat eller ursäktat.83 

                                              
80 Heidenborg, SvJT 2013 s. 301. 

81 Heidenborg, SvJT 2013 s. 301. 

82 Asp s. 35. 

83 Lernestedt s. 184. 
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För att en gärning ska anses vara ett straffvärt sexuellt ofredande måste gärningen 

alltså inte bara skada eller riskera att skada den sexuella självbestämmanderätten, 

den måste också vara wrongful eller oönskad. Som Asp påpekar är det inte alltid 

helt lätt att särskilja vad som gör en gärning wrongful utan att hänvisa till den skada 

som tillfogas. Däremot är det viktigt att förstå att all typ av skada inte är 

kriminaliseringsrelevant.84  

Jag kommer i det löpande att diskutera två olika synsätt på hur en straffrättsligt 

relevant skada kan uppkomma. Det första synsättet har som utgångspunkt att lagen 

främst är till för att skydda individen. När en individ attackeras är det därför just 

den individen som skadas och andra individer tar inte någon skada av angreppet. 

Denna typ av skada kallar Lernestedt för offerskada.85 Det andra synsättet har som 

utgångspunkt att lagen främst är till för att skydda samhället.  Med det här synsättet 

innebär en attack på en enskild individ att skada kan uppkomma inte bara på den 

attackerade individen utan även på andra. Detta synsätt kallar Lernestedt för 

gemenskapsskada.86  

4.2.2.1 Offerskada 

Att konkretisera hur ett sexualbrott skadar den som utsätts är inte helt enkelt. När 

det gäller andra brottstyper är det ofta en smal sak att identifiera exakt vad som 

skadas och på vilket sett en skada uppstår. Att stjäla någons egendom skadar 

ägaren av egendomen eftersom att denne inte längre kan tillförskansa sig 

egendomens värde. Skada uppstår när egendomen stjäls och att stjäla är wrongful 

eller oönskat eftersom att den som stjäl inte respekterar ägarens rätt till 

egendomen. Att stjäla är, med Heidenborgs ord, inte ett socialt accepterat 

beteende. Om vi skulle försöka göra samma analys av en våldtäkt blir frågan långt 

mer komplicerad. En våldtäkt kan, trots namnet, företas utan att den som våldtas 

tillfogas några fysiska skador. En person kan till och med våldtas utan att denne 

                                              
84 Asp s. 37. 

85 Lernestedt s. 190. 

86 Lernestedt s. 190. 
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märker det. Det enda som särskiljer något så fruktansvärt som en våldtäkt från 

något positivt som ett samlag är den utsattes inställning. Om den utsatte samtycker 

till samlaget är det en positiv upplevelse. Om den utsatte inte samtycker till 

samlaget är det en fruktansvärd upplevelse. Det är alltså, till skillnad från i princip 

alla brott som inte är sexualbrott, inte själva handlingen som tillfogar skadan. Det 

som gör att våldtäkten skadar den som utsätts är att gärningen företas mot den 

utsattes vilja. Gärningen är wrongful eller oönskad för att gärningsmannen struntar 

i den utsattes vilja eller, med andra ord, att gärningsmannen objektifierar den 

utsatte.87 Den om utsätts för en våldtäkt dehumaniseras och behandlas utan respekt 

för sin autonomi.88 Det som skadas vid en våldtäkt är alltså personens autonomi 

eller, med andra ord, personens rätt till självbestämmande.  

Det går här att dra paralleller till andra brottstyper. Att kränka någons rätt till 

självbestämmande skulle exempelvis kunna konstituera ett ofredande enligt 4:7 

BrB. Asp anför som exempel att någon vill hoppa över en mur och tar spjärn mot 

en annan persons axlar för att häva sig upp på muren.89 En sådan handling är, precis 

som våldtäkt, wrongful för att personen använder en annan individ som ett medel 

för att uppnå sina mål. Det som gör att våldtäkten är mycket mer kränkande än att 

ta spjärn mot någons axlar är, enligt Asp, att intrånget vid en våldtäkt sker på ett 

område där vi tillmäter intresset av autonomi särskilt stor betydelse.90 Det handlar 

alltså om gradskillnader som spänner från situationer som innefattar ett lindrigt 

användande av en del av kroppen där vi som människor inte tillmäter intresset av 

autonomi särskilt stor betydelse till grova sexualbrott där autonomin är av yttersta 

vikt. Skadan som uppstår till följd av ett ofredande och skadan som uppstår till 

följd av en våldtäkt är alltså samma typ av skada och skadan uppstår på ett 

principiellt plan genom samma typer av handlingar (objektifierande handlingar). 

Paralleller kan här också dras till andra brottstyper. Skadan som uppstår till följd 

                                              
87 Asp s. 40. 

88 Asp s. 40. 

89 Asp s. 41. 

90 Asp s. 43. 
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av en lätt örfil och skadan som uppstår till följd av ett knivhugg är samma typ av 

skada (kroppsskada) och på ett principiellt plan uppstår skadan genom samma 

typer av handlingar (våldshandlingar). Knivhugget och våldtäkten är mer 

straffvärda för att de ger upphov till grövre skada, inte för att det rör sig om en helt 

annan typ av skada. 

Om vi ska applicera Asps resonemang rörande våldtäkt i vår kontext rörande 

sexuellt ofredande blir resultatet att huvudfokus vid bedömningen av huruvida en 

gärning är ägnad att kränka någons sexuella självbestämmanderätt eller inte bör 

ligga på vilken grad av objektifiering som handlingen utgör. Alla handlingar som 

medför att den utsatte blir objektifierad torde då i teorin falla under 

betydelseområdet för 6:10 st. 2 BrB. Huruvida handlingen är kriminaliserad eller 

inte beror på graden av objektifiering.  

4.2.2.2 Gemenskapsskada 

Gemenskapsskadepositionen utgår ifrån att straffrättsligt relevant skada i första 

hand uppstår på en grupp eller en norm och inte en individ.91 Ett brott orsakar alltså 

en specifik samhällelig skada.92 Ett exempel på sådan skada är 

samhällsmedlemmarnas upplevda osäkerhet, brist på tilltro eller rädsla.93 

Förespråkare för gemenskapsskadepositionen förstår så klart att den som utsätts 

för ett brott också lider skada. Poängen är att den skada som offret tillfogas inte är 

straffrättsligt relevant.94 Att offerskada inte är straffrättsligt relevant har att göra 

med den systematiska uppdelningen mellan privaträtt och straffrätt. En 

privaträttslig kränkning kan också ge upphov till offerskada men eftersom att 

skadan inte är straffrättsligt relevant saknas ett självständigt statligt intresse. Det 

är upp till individen själv att tillvarata sin rätt. Staten kan tillhandahålla verktyg 

för att hjälpa individen att tillvarata sin rätt, men i slutändan är det individen och 

                                              
91 Lernestedt s. 191. 

92 Lernestedt s. 192. 

93 Lernestedt s. 193. 

94 Lernestedt s. 193. 
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inte staten som driver processen. När en gärning kriminaliseras tar staten ansvar 

för att förhindra gärningen och straffa den som ändå begår den. Lernestedt 

beskriver det som att gärningens förhindrande blir ”allas vår” sak.95 När ett brott 

begås är det därför ”allas vi” som åsamkas en straffrättsligt relevant skada. 

Positionen kan i många fall vara lite svår att ta till sig, men vad gäller sexualbrott 

i samtiden känns parallellerna självklara. Att samhällsmedborgarna har ett starkt 

intresse av att förebygga sexualbrott kan inte undgå någon. Just sexualbrotten intar 

också en särställning i den bemärkelsen att dessa typer av brott till stor del begås 

mot en specifikt urskiljbar grupp av människor; kvinnor.96 När en kvinna utsätts 

för ett sexualbrott är det inte helt långsökt att detta kan ses som ett led i ett större 

angrepp på gruppen. Bildligt talat tar individen då emot angreppet men angreppet 

är främst riktat mot hela gruppen. Den utsatte får då i första hand ställning som 

representant för gruppen, inte brottsoffer. Skadan består i ett sådant fall i att 

gruppen, kvinnor, känner rädsla över att deras kroppar och sexuella integritet inte 

skyddas av samhället. Gemenskapsskadepositionens relevans för den här 

framställningen gör sig främst gällande i förhållande till den angripnes 

medvetenhet. Mer om detta nedan. 

5 Sexuellt självbestämmande i praktiken – gällande rätt 

5.1 Inledning 

I kapitel fyra konstaterade jag att den sexuella integriteten dels är en rätt att vara 

kroppsligt fredad i fysisk bemärkelse och dels en rätt till sexuellt 

självbestämmande. Innebörden av rätten att vara fredad i fysisk bemärkelse torde 

vara relativt klar och har stark förankring i förarbetena. Handgripligt antastande, 

tafsande och beröring av en annan persons könsdelar är typiskt sett gärningar som 

är ägnade att kränka dennes rätt att vara fredad i fysisk bemärkelse.  

                                              
95 Lernestedt s. 192. 

96 Prop 2012/13:111 s 109. 
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Att ha rätt till sexuellt självbestämmande innebär en rätt att själv bestämma över 

sin kropp och sin sexualitet. Den sexuella självbestämmanderätten kränks genom 

objektifiering och alla typer av gärningar av sexuellt slag som innebär en 

objektifiering av den utsatte är typiskt sett ägnade att kränka den utsattes sexuella 

självbestämmanderätt. 

Då vi nu har fått en grundläggande förståelse för vad det skyddsvärda intresset är 

och hur det skadas kan vi konstatera vilka typer av gärningar som är straffvärda 

kränkningar av detta intresse. Jag har valt att dela upp alla potentiellt straffvärda 

gärningar i fyra olika typer av grupper. Handgripligt antastande, fotografering eller 

beskådande, verbala yttringar med sexuellt innehåll och brott på distans. Den sista 

gruppen innefattar främst meddelanden med sexuellt innehåll som skickas via 

internet men innefattar även traditionella brev. Bilder och filmer med sexuellt 

innehåll faller också under den här typen av gärningar. Huruvida sådana gärningar 

är att jämställa med blottning enligt första ledet i 6:10 st. 2 BrB eller ord eller 

handlande enligt andra ledet framstår i min mening som oklart, eftersom att det i 

flera domar inte görs någon principiell åtskillnad mellan bilder och meddelanden.97 

Detta ter sig problematiskt då kravet på att gärningen typiskt sett ska vara ägnad 

att kränka den utsattes sexuella integritet endast återfinns vad gäller gärningar som 

faller under bestämmelsens andra led.98 Att skicka en sexuell bild till någon torde 

därför vara straffbart om detta har skett på ett sett som är ägnat att väcka obehag. 

Att skicka ett meddelande i text med sexuell innebörd är däremot endast straffbart 

i den mån innehållet typiskt sett är ägnat att kränka mottagarens sexuella integritet. 

Hänvisningar till fall som rör skickandet av sexuella bilder och filmer kommer 

därför endast att göras när domstolen har bedömt gärningen enligt andra ledet. 

                                              
97 Se exempelvis Göteborgs tingsrätts dom i mål nr B 13581–17 där den åtalade hade skickat dels sexuella 

bilder och dels meddelanden i text av sexuell karaktär. Domstolen prövade om handlandet typiskt sett 

varit ägnat att kränka den sexuella integriteten och det gjordes alltså ingen bedömning enligt paragrafens 

första led.  

98 Se hovrättens domskäl i mål nr B 376–08. ”Ordalydelsen av paragrafen innebär att en åtskillnad har 

gjorts mellan två olika typer av sexuellt ofredande […] för straffansvar för den som blottar sig för någon 

annan är tillräckligt att blottningen har skett på ett sätt som är ägnat att väcka obehag”. 
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Den utsattes medvetenhet är ibland av avgörande betydelse för en gärnings 

straffvärdhet. Det finns därför för varje gärningsgrupp ett eget delkapitel som 

diskuterar vilken relevans den utsattes medvetenhet spelar för straffvärdheten. 

5.2 Handgripligt antastande 

5.2.1 Den utsatte är medveten om angreppet 

Vilka typer av gärningar som kan anses utgöra ett handgripligt antastande har inte 

förändrats i och med domen i NJA 2017 s. 393. Med sådana handlingar avses alltså 

fortfarande främst sexuella beröringar som inte omfattas av begreppet sexuell 

handling.99 Däremot har tillämpningsområdet sannolikt utvidgats med tanke på att 

domstolen i NJA 2017 s. 393 slopade kravet på att gärningen ska syfta till att reta 

eller tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift. Gärningar som företas i syfte att 

förnedra den utsatte eller för att provocera fram en reaktion bör enligt gällande rätt 

vara att anse som ett straffvärt sexuellt ofredande så länge rekvisiten i övrigt är 

uppfyllda. Att lägga handen på någons könsorgan i syfte att se hur denne reagerar 

är ett exempel på en sådan gärning.100  

Som jag anförde i avsnitt 2.5.2 välkomnar jag denna utveckling. Att, exempelvis, 

beröra någons könsdelar utan dennes samtycke innebär en objektifiering av den 

utsatte och kränker därför dennes sexuella självbestämmanderätt. Denna rätt 

kränks oaktat i vilket syfte gärningen företas. Att kravet tagits bort bidrar också till 

ett systematiskt och sammanhållet sexualbrottskapitel eftersom att bedömningen 

numera är densamma i alla lagrum i 6 kap. BrB. 

5.2.2 Den utsatte är omedveten om angreppet 

Möjligheten att döma någon för ett sexuellt ofredande i form av ett handgripligt 

antastande när den utsatte inte är medveten om angreppet har ökat markant i och 

med domen i NJA 2017 s. 393. Det står numera klart att exempelvis, sexuell 

                                              
99 Bexar, Mikaela, Brottsbalk (1962:700) 6 kap. 10 §, Karnov. 

100 SOU 2010:71 s. 378. 
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beröring av någon som sover faller under regelns tillämpningsområde. Detta 

betyder att sådana typer av handlingar som företogs i ovan refererade RH 1999:119 

numera skulle bedömas som sexuellt ofredande.  

Även om rättsläget i detta avseende har klarnat avsevärt har nya frågetecken också 

uppstått. Domstolen klargör i NJA 2017 s. 393 inte huruvida det spelade någon 

roll att kvinnan i efterhand blev uppmärksammad på att hon blivit utsatt för ett 

angrepp. Domstolen slår endast fast att det vid tillämpning av bestämmelsen i 6 

kap. 10 § andra stycket andra ledet brottsbalken inte ska ”vara en nödvändig 

förutsättning att den angripne har uppfattat handlandet för att han eller hon ska 

anses vara ofredad”. Men betyder detta att det inte heller är en nödvändig 

förutsättning att den angripne vid ett senare tillfälle får vetskap om att denne blivit 

utsatt för ett angrepp? Enligt offerskadepositionen torde skada på den sexuella 

integriteten kunna uppstå trots att den utsatte inte är medveten om angreppet under 

tiden detta pågår, förutsatt att den utsatte får insikt om angreppet vid ett senare 

tillfälle. Skadan uppstår hos den utsatte på grund av insikten om att ett angrepp har 

skett. Så är fallet även vid andra sexualbrott. Om någon som våldtagits i sömnen 

vaknar och inser vad som hänt, är det svårt att argumentera för att personen inte 

lidit någon skada. Det är i det fallet själva insikten om att angreppet har skett, inte 

gärningen i sig, som ger upphov till skadan. Så borde fallet vara även när det rör 

sig om ett sexuellt ofredande. I NJA 2017 s. 393 skadades kvinnans sexuella 

självbestämmanderätt den sekund då kvinnan blev medveten om att angreppet 

hade skett. Hade kvinnan aldrig blivit medveten om angreppet hade hennes 

sexuella självbestämmanderätt, ur förespråkaren för offerskadepositionens 

synvinkel, heller aldrig skadats. Att gärningsmannens handlande i och för sig är 

objektifierande är irrelevant ur offerskadeperspektivet, det är den skada offret 

åsamkas som är relevant, inte huruvida gärningen är moraliskt förkastlig eller inte. 

Har ingen skada skett bör handlingen inte heller vara brottslig.  

Med gemenskapsskadepositionen kan skada uppkomma även om den utsatte inte 

är medveten om angreppet och inte heller senare får insikt om att angreppet har 

skett. Detta eftersom att skada uppkommer på samhället eller gruppen som den 
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utsatte representerar. Att någon offerskada inte uppkommit spelar ingen roll. Som 

framgått i kapitel två har sexualbrottens skyddsintresse från brottsbalksreformen 

och framåt kommit att förskjutas från allmän sedlighet till den enskildes sexuella 

integritet. 101  Lagen är till för att skydda specifika skyddsvärda subjekt. Att i denna 

kontext argumentera för att ett sexualbrott kan förövas trots att något specifikt 

subjekt aldrig skadas går rent tekniskt stick i stäv med lagstiftarens intentioner, 

såsom de framkommer i förarbetena. Men en ordning där endast offerskada är 

straffrättsligt relevant framstår som stötande om vi ser till sexualbrotten som 

helhet. I NJA 2007 s. 540 tillerkändes en liten flicka som blivit sexuellt utnyttjad 

kränkningsersättning trots att hon inte varit medveten om angreppet och inte heller 

i efterhand fått insikt om att angreppet ägt rum.102 Om domstolen endast tagit 

offerskada i beaktande hade mannen överhuvudtaget aldrig dömts för sexuellt 

utnyttjande, eftersom att någon skada aldrig uppstått på offret. Att begå sexualbrott 

mot barn eller psykiskt handikappade är med en sådan ordning lagligt, förutsatt att 

de utsatta aldrig kommer att komma till insikt om att de har drabbats. Vi måste nog 

därför acceptera att både gemenskapsskada och offerskada erkänns straffrättslig 

relevans. Utgångspunkten får därför vara att alla gärningar av typen handgripligt 

antastande som typiskt sett är ägnade att kränka den angripnes sexuella 

självbestämmanderätt får anses falla under betydelseområdet för 6:10 st. 2 BrB 

oaktat när, eller ens om, den angripne får reda på att denne utsatts för ett angrepp. 

5.3 Fotografering eller beskådande 

5.3.1 Den utsatte är medveten om angreppet 

Hur fotografering ska behandlas inom ramen för 6:10 st. 2 BrB är även efter NJA 

2017 s. 393 högst oklart. Till att börja med kan vi konstatera att fotografering som 

                                              
101 Se exempelvis avsnitt 2.1.1 

102 Högsta domstolen konstaterar i fallet: ”Att flickan A vid gärningarna var sovande och inte uppfattade 

vad hon utsattes för är alltså inte något som i sig innebär att kränkningsersättning inte skulle kunna utgå. 

Inte heller den omständigheten att hon inte därefter informerats om gärningarna och att det är oklart om 

detta kommer att ske kan anses utgöra ett skäl för att hon inte skulle vara berättigad till 

kränkningsersättning”. 
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sker på så nära håll att detta kan jämställas med handgripligt antastande under alla 

omständigheter är kriminaliserat. Hur det förhåller sig med fotografering på längre 

avstånd är långt mer komplicerat. Domstolen uttalar i NJA 2017 s. 393 att det  

”(m)ed hänsyn till att lagen uppställer ett krav på att gärningen ska 

innefatta ett ofredande fordras […] att gärningen på något sätt kan 

betecknas som ett intrång i den utsattes fredade sfär. I fall där gärningen 

inte uppfattas av den mot vilken den riktas måste detta som huvudregel 

förutsätta kroppslig beröring. Med sådan beröring finns det skäl att 

jämställa handlande, som sker i omedelbar närhet av den angripne och 

utgår ett tydligt intrång i den angripnes rätt att bestämma över sin 

kropp”. 

I fall där gärningen inte uppfattas av den angripne återfinns alltså ett krav på att 

gärningen ska kunna jämställas med kroppslig beröring. Om den utsatte uppfattar 

angreppet räcker det emellertid med att gärningen på något sätt kan betecknas som 

ett intrång i den utsattes fredade sfär. Vad som avses med ”fredad sfär” förklaras 

inte närmare, men tidigare i domskälen står att läsa att  

”(d)en sexuella integriteten kan naturligtvis angripas genom gärningar 

av fridsstörande karaktär, under förutsättning att de har en sexuell 

innebörd (se t.ex. NJA 2016 s. 129), men den kan även angripas genom 

gärningar som kränker den enskildes rätt att i sexuellt avseende 

bestämma över sin kropp. Också den senare typen av gärningar kan 

sägas innebära en fridsstörning i den meningen att de kränker den 

angripnes rätt att vara, i vissa avseenden, fredad. Ett ofredande behöver 

i den kontexten därför inte innebära mer än att det görs ett intrång, med 

erforderlig sexuell koppling, i den enskildes rätt att bestämma över sin 

kropp, dvs. i det sexuella självbestämmandet.” 

Domstolen konstaterar alltså att ofredanderekvisitet kan uppfyllas genom två olika 

typer av handlingar; fridsstörande handlingar och handlingar som kränker den 

sexuella självbestämmanderätten. Även den senare typen av handlingar innebär 
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alltså, enligt domstolen, en fridsstörning. För att en handling ska anses utgöra ett 

intrång i någons fredade sfär torde det därför räcka att handlingen är av sådan art 

att den typiskt sett är ägnad att kränka den utsattes sexuella självbestämmanderätt. 

Domstolen klargör däremot inte vilka typer av handlingar detta kan vara. I ett 

tillägg till domen som samtliga ledamöter instämde i, skriven av Justitierådet Mari 

Heidenborg, framgick dock att: 

”Avgörandet innebär att ansvar för sexuellt ofredande kan aktualiseras 

även i fall när den angripne inte har uppfattat gärningen under tiden den 

pågår. Det bör dock framhållas att utrymmet för att, med stöd av 

avgörandet, komma till rätta med fall av integritetskränkande 

fotografering är begränsat. Detta följer framför allt av kravet på att 

angreppet måste innebära ett intrång i den angripnes fredade zon. I det 

förevarande fallet hade gärningsmannen vid fotograferingen fört upp 

sin mobiltelefonkamera i omedelbar närhet av kvinnans underliv. När 

fotografering t.ex. görs från längre avstånd sker inte något sådant 

intrång och handlandet kommer därför inte, oavsett hur 

integritetskränkande fotograferingen är, att omfattas av bestämmelsen 

om sexuellt ofredande. Om en sådan fotografering inte heller kan 

angripas med stöd av straffbudet om kränkande fotografering kommer 

den alltså inte att omfattas av något straffansvar.” 

I domskälen görs en tydlig distinktion mellan fall där den angripne är medveten 

om angreppet och fall där den angripne inte är medveten om angreppet. I justitieråd 

Heidenborgs tillägg görs till synes ingen distinktion alls mellan dessa två fall. 

Eftersom att det i domskälen framgår att det, när den angripne uppfattar gärningen, 

räcker att gärningen utgör ett intrång i den angripnes sexuella 

självbestämmanderätt, går det inte att tolka tillägget på annat sätt än att 

fotografering på länge avstånd inte utgör ett sådant intrång i den utsattes sexuella 

självbestämmanderätt. Anledningen verkar vara att gärningen företas en bit ifrån 

kroppen. Detta är både märkligt och motsägelsefullt. I domskälen konstaterar 

domstolen att den sexuella självbestämmanderätten kan kränkas även genom 
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handlingar som inte är att beteckna som fridsstörande. Domstolen hänvisar i denna 

del till ett fall som rör verbalt ofredande. I tillägget verkar justitierådet däremot 

konstruera den sexuella självbestämmanderätten som en fysisk zon runt en 

enskilds könsdelar. En zon som endast kan penetreras genom en fridsstörande 

handling. Domstolen verkar alltså mena att det är möjligt att begå ett sexuellt 

ofredande trots att handlingen inte begås i anslutning till den angripnes kropp eller 

könsdelar, men konstaterar sedan i tillägget att fotografering på längre håll inte kan 

anses konstituera ett ofredande eftersom att handlingen inte företas i nära 

anslutning till den angripnes kropp. Det kan såklart finnas särskilda skäl för att just 

fotografering skulle inneha denna särställning, men några sådana skäl har inte 

anförts av domstolen. Ur min synvinkel kan jag heller inte finna några hållbara 

argument för att fotografering på längre avstånd inte skulle kunna konstituera ett 

sexuellt ofredande. 

Om vi återkopplar till diskussionen ovan kring hur den sexuella 

självbestämmanderätten skadas, framstår också påståendet i tillägget som ytterst 

märkligt. Om en man går fram till en kvinna och blottar hennes kön genom att slita 

av henne kläderna samtidigt som mannens kamrat fotograferar kvinnan från en 

meters håll, så skulle fotograferingen, med justitierådets argumentation, inte utgöra 

ett intrång i kvinnans sexuella självbestämmanderätt. Detta trots att mannen 

objektifierar kvinnan och använder hennes kropp som ett verktyg för att uppnå ett 

personligt mål. Detta försvåras ytterligare av det faktum att domstolen inte anför 

några som helst skäl varför detta är en rimlig ordning.  

En i sammanhanget relevant fråga är vilken vikt vi ska fästa vid det faktum att 

domstolen uttalade sig i ett tillägg till domen. Under normala förutsättningar borde 

ett tillägg till en dom inte kunna anses ha samma prejudikatvärde som domskälen. 

Ingvarsson argumenterar exempelvis för att ett tillägg till en dom inte bör ses som 

rättspraxis utan som ett uttryck för rättsvetenskap. Det finns därför, enligt 

Ingvarsson, visst fog att kalla tillägg för ”doktrin i fel publiceringsrum”.103 Det ska 

                                              
103 Ingvarsson s. 106. 
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här påpekas att Ingvarsson uttalar sig om tillägg som görs för egen del. Att ett 

sådant tillägg är ett uttryck för en specifik ledamots rättsvetenskapliga 

ståndpunkter är, som Ingvarsson påpekar, fullt rimligt. I förevarande fall rör det 

sig däremot inte om något tillägg för egen del. Att övriga ledamöter instämmer i 

Justitieråd Heidenborgs tillägg torde innebära att tillägget ska ses som ett 

komplement till domskälen, vari domstolen närmare förklarar prejudikatets 

räckvidd. Kanske insåg domstolen att domskälen skulle kunna tolkas så att 

fotografering på längre avstånd omfattades av bestämmelsen och ville därför 

tydligt klargöra att så inte var fallet. Även om det, med stöd i domskälen, går att 

argumentera för att integritetskränkandefotografering på längre avstånd ska 

omfattas av bestämmelsen ligger det närmast till hands att ta fasta på tilläggets 

klara formulering och slå fast att sådan fotografering inte är kriminaliserad enligt 

gällande rätt. 

5.3.2 Den utsatte är omedveten om angreppet 

Som sades i föregående avsnitt ställer domstolen i NJA 2017 s. 393 upp ett krav 

på att en ofredande handling måste kunna jämställas med kroppslig beröring för 

att ofredanderekvisitet ska kunna anses vara uppfyllt, i fall då den angripne inte 

uppfattar angreppet. Rättsläget får därför anses vara relativt klart i detta hänseende. 

Domstolen har dragit en tydlig linje mellan gärningar som företas nära någons 

kropp och gärningar som företas en bit bort. Däremot förstår jag, som antytts i 

föregående avsnitt, inte varför domstolen dragit denna gräns. Om skada på den 

sexuella självbestämmanderätten uppstår genom objektifiering ter det sig märkligt 

att, som domstolen gör, uppställa ett krav på att gärningen måste kunna jämställas 

med kroppslig beröring. Att på två meters avstånd fotografera en del av någons 

kropp där autonomi tillmäts stor betydelse innebär, precis som att göra det på två 

decimeters avstånd, att den utsatte objektifieras. Den som fotograferar tar sig rätten 

att använda den utsattes kropp som ett medel för att uppnå ett personligt mål. Själva 

handgripligheten är egentligen inte relevant för straffbarheten. Det är lika wrongful 

att fotografera någon på långt håll som på nära håll. Det som däremot skiljer 

gärningarna åt är hur stor skada som uppstår. Att föra in handen under någons kjol 
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och fotografera torde typiskt sett vara mer kränkande än att fotografera utan att 

föra in handen under någons kjol, men det rör sig om gradskillnader inte 

artskillnader. Själva fotograferingen utgör rimligtvis också en kränkning av den 

utsattes sexuella självbestämmanderätt. Att blankt konstatera att fotografering på 

längre avstånd inte kan konstituera ett sexuellt ofredande är ett uttryck för 

bristande förståelse för vad det innebär att ha sexuell självbestämmanderätt. 

Domstolen konstruerar i NJA 2017 s. 393 den sexuella självbestämmanderätten 

som en fysisk sfär som sträcker sig runt en persons könsdelar. Med en sådan 

konstruktion blir alla gärningar som företas utanför sfären per automatik straffria. 

Att gärningarna trots detta kan innebära en objektifiering spelar därför ingen roll.  

Ett krav på att gärningen ska kunna jämställas med fysisk beröring framstår i ljuset 

av detta som både ogrundat och opassande. Huvudregeln bör rimligtvis vara, att 

alla gärningar av sexuellt slag som typiskt sett innebär en objektifiering av en 

annan person faller inom betydelseområdet för 6:10 st. 2 BrB. Sedan kan det 

självklart finnas undantag till denna huvudregel, under förutsättning att sådana 

undantag kan motiveras. I det här fallet dras gränsen mellan huvudregel och 

undantag däremot, till synes, helt godtyckligt.  

5.4 Verbala yttringar med sexuellt innehåll. 

5.4.1 Den utsatte är medveten om angreppet 

Med verbala yttringar med sexuellt innehåll avses, som nämnts, inte sexuella 

meddelanden i text eller bild. Rättsläget beträffande sådana yttringar är mycket 

oklart. I NJA 2017 s. 393 slog domstolen fast att det, oaktat vad som står i 

förarbetena, inte ska finnas något krav på ett sexuellt intresse hos gärningsmannen. 

I ett fall meddelat året innan, NJA 2016 s. 129, slog Högsta domstolen fast att 

straffrättsligt ansvar för ett yttrande med sexuellt innehåll endast kan komma i 

fråga om det finns ett sexuellt intresse hos gärningsmannen. Vi har alltså att göra 

med två motstridiga prejudikat. I 2016 års fall slår högsta domstolen fast att 

uttrycket ”ägnat att kränka hennes sexuella integritet” tar sikte på sådana ord och 

handlingar som har en sexuell inriktning genom att de på något sätt syftar till att 
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reta eller tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift. Högsta domstolen tillämpar 

i 2016 års fall alltså det rekvisit som Högsta domstolen i 2017 års fall väljer att 

förbise.  

Om vi granskar hur yttringar med sexuellt innehåll har bedömts av domstolarna 

efter domen i NJA 2017 s. 393 kan vi se att 2017 års prejudikat inte följs av 

underrätterna. I en dom från Lunds tingsrätt åtalades en man för sexuellt ofredande 

då han, bland annat, kallat några poliser för ”horor”. Tingsrätten uttalade att”[a]v 

de ovan anförda följer att D.K:s yttranden […] för att vara straffbara måste ha en 

tydlig sexuell inriktning samt att han ska ha haft ett tydligt sexuellt intresse med 

handlandet och inte endast allmänt velat kränka poliserna”. Mannen friades då 

tingsrätten inte ansåg att det visats att mannen haft någon annan avsikt med sina 

uttalanden än att kränka målsägandena.104 I ett mål från Stockholms tingsrätt 

åtalades en man för sexuellt ofredande då han, enligt åklagaren, genom att tilltala 

en kvinna, ställa frågor om hon har en pojkvän, fråga vad hon brukar göra med sin 

pojkvän i sängen samt genom att granska kvinnans kropp gjort sig skyldig till 

sexuellt ofredande. Tingsrätten konstaterade att det i lagbestämmelsen använda 

uttrycket ”ägnat att kränka personens sexuella integritet” ”tar sikte på ord och 

handlingar som har en sexuell inriktning genom att de syftar till att reta eller 

tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift. De ord som använts […] får anses ha 

en sådan inriktning.”105 Slutligen friade Halmstads tingsrätt hösten 2017 en man 

som åtalats för att ha fällt vissa yttringar med sexuellt innehåll med motiveringen 

att ”A.I:s fråga har inte haft en klar sexuell inriktning. Inte heller kan hans fråga 

anses ha varit ägnad att kränka hennes sexuella integritet eller anses visa ett 

sexuellt intresse från A.I:s sida.”106 I Karnovs lagkommentar står också alltjämt att 

                                              
104 Lunds tingsrätts dom i mål nr B 5716–16. 

105 Stockholms tingsrätts dom i mål nr B 1318–16. 

106 Halmstads tingsrätts dom i mål nr B 100–17 & B 910 17. 
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läsa att det vid verbala yttringar med sexuellt innehåll måste finnas ett sexuellt 

intresse hos gärningsmannen.107  

Således verkar kravet på att gärningsmannen ska ha ett sexuellt intresse fortfarande 

upprätthållas i underrätterna vad gäller verbala yttringar med sexuellt innehåll. Att 

verbala yttringar särskiljs från yttringar i text eller bild finner jag problematiskt, 

vilket jag återkommer till nedan. 

5.4.2 Den utsatte är omedveten om angreppet 

Ett verbalt sexuellt ofredande som den utsatte inte uppfattar torde enligt gällande 

rätt inte vara straffbart. Detta eftersom att gärningen inte går att jämställa med ett 

handgripligt antastande.  

5.5 Gärningar som begås på distans 

5.5.1 Den utsatte är medveten om angreppet 

I kategorin ”gärningar som begås på distans” faller främst skickandet av 

meddelanden i text med sexuell innebörd. Bilder och filmer som prövas enligt 

andra ledet likställs med meddelanden i text, vilket jag redogjort för ovan.108 

Meddelanden kan skickas via internet, sms, brev eller liknande medium. Som 

framgått tidigare var gällande rätt innan NJA 2017 s. 393 att skickandet av ett 

meddelande konstituerade ett straffbart sexuellt ofredande om tre rekvisit var 

uppfyllda. Meddelandet skulle vara av sexuellt slag, typiskt sett duga för att kränka 

mottagarens sexuella integritet och syfta till att reta eller tillfredsställa 

gärningsmannens sexualdrift. Det finns alltså skäl att anta att tillämpningsområdet 

har utvidgats i och med domen i NJA 2017 s. 393 eftersom att domstolen ansåg att 

ett krav på att gärningen ska syfta till att reta eller tillfredsställa dennes sexualdrift 

inte var förenligt med regelns skyddsintresse.  

                                              
107 Nilsson, Brottsbalk (1962:700) 6 kap. 10 §, Lexino 2017-08-01. 

108 Se avsnitt 5.1. 
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Det finns också exempel ur rättstillämpningen som visar hur prejudikatet i NJA 

2017 s. 393 har påverkat rättsläget. I ett fall från Göta hovrätt meddelat i februari 

2017, alltså innan dom hade förkunnats i NJA 2017 s. 393 friades en kvinna som 

var åtalad för sexuellt ofredande genom skickandet av sexuella bilder då det inte 

framgick av utredningen att kvinnan skickat bilderna i syfte att reta eller 

tillfredsställa sin egen sexualdrift.109 I de fåtal fall som rört sexuella meddelanden 

som meddelats efter NJA 2017 s. 393 har domstolarna däremot inte fäst någon vikt 

vid gärningsmannens motiv. I ett fall från Örebro tingsrätt slog domstolen fast att 

det inte krävs något sexuellt intresse hos gärningsmannen för att ansvar ska kunna 

utkrävas,110 och i ett fall från Malmö tingsrätt uttalade domstolen att det saknar 

betydelse om handlingen inte har retat den åtalades sexualdrift.111  

Möjligheten att döma någon för ett sexuellt ofredande som begås på distans har 

alltså blivit större i och med domen i NJA 2017 s. 393. Kravet på att innehållet ska 

vara av sexuellt slag betyder heller inte att det måste vara fråga om sexuella inviter 

eller motsvarande. I fallet från Örebro tingsrätt hade den åtalade använt ord som 

uppfattas som nedsättande mot homosexuella. Att använda nedsättande termer är 

i och för sig klandervärt men det är i min mening högst oklart om det var en sådan 

rättsutveckling Högsta domstolen hade i åtanke när kravet på sexuellt intresse 

slopades. Det saknas också erforderliga kopplingar till det sexuella 

skyddsintresset. Att använda en nedsättande term skadar varken någons kroppsliga 

integritet eller sexuella självbestämmanderätt, såsom den har konkretiserats i 

rättskällorna, och lämpligheten i att bedöma dylika handlingar som sexualbrott kan 

därför diskuteras.  

Som den uppmärksamme läsaren redan noterat argumenterade jag under avsnitt 

2.5.2 ovan för att lagstiftarens val att behålla kravet på sexuellt motiv hos 

gärningsmannen var ogenomtänkt och inkonsekvent, sett till systematiken i 6 kap. 

                                              
109 Göta hovrätts dom i mål nr B 2968–16. 

110 Örebro tingsrätts dom i mål nr B 5650–17. 

111 Malmö tingsrätts dom i mål nr B 6076–17. 
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BrB. Det kan därför tyckas märkligt att jag nu kritiserar den rättsutveckling som 

skett till följd av att kravet tagits bort. Problemet, som jag ser det, är inte att kravet 

på sexuellt intresse har slopats. Problemet är att sexuella meddelanden typiskt sett 

inte är ägnade att kränka den utsattes sexuella integritet. Sådana meddelanden 

borde alltså falla utanför tillämpningsområdet för 6:10 st. 2 BrB. Ur min synvinkel 

blir det sexuella intresset därför irrelevant. Att rättsläget i detta avseende är 

otillfredsställande beror alltså inte på att kravet på sexuellt intresse har slopats, det 

beror på att ett sexuellt meddelande överhuvudtaget inte borde bedömas som 

sexuellt ofredande. 

5.5.2 Den utsatte är omedveten om angreppet 

Att skicka ett meddelande kan enligt gällande rätt inte anses vara ett straffbart 

sexuellt ofredande om mottagaren inte är medveten om meddelandet, då 

handlingen, att skicka ett meddelande, inte går att jämställa med ett handgripligt 

antastande. 

6 Sammanfattande slutsats 

Syftet med uppsatsen har varit att fastställa hur regeln om sexuellt ofredande ska 

tolkas och tillämpas enligt gällande rätt, när handlingen riktas mot en vuxen. För 

att besvara syftet har jag fokuserat särskilt på två frågor;  

1. Vad är sexuellt integritet? och  

2. Vilka typer av handlingar är typiskt sett ägnade att kränka den sexuella 

integriteten? 

Jag har funnit att sexuell integritet enligt gällande rätt dels är en rätt till fysisk 

kroppslig integritet och dels en rätt till sexuellt självbestämmande. I genomgången 

i kapitel 5 har också framgått att vissa gärningar har bedömts konstituera ett 

straffbart sexuellt ofredande trots att varken den kroppsliga integriteten eller den 

sexuella självbestämmanderätten har skadats. Ett exempel på en sådan gärning är 

skickandet av ett meddelande med sexuell innebörd.  
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Jag har vidare funnit att alla typer av gärningar med sexuell koppling som typiskt 

sett är ägnade att objektifiera den utsatte kränker den utsattes sexuella integritet. 

Däremot har jag också funnit att det inte är alla sådana gärningar som bedöms vara 

ett straffbart sexuellt ofredande. Fotografering på längre avstånd är, enligt 

domstolens resonemang i NJA 2017 s. 393 inte ett straffbart sexuellt ofredande, 

oavsett om den angripne uppfattar angreppet eller ej. Även beskådande på längre 

avstånd torde enligt gällande rätt vara straffritt. Att i smyg beskåda någons nakna 

kropp i ett omklädningsrum är ett exempel på en sådan gärning som inte torde 

medföra straffansvar. Även om det utsatte uppfattar smygtittningen torde 

gärningen vara straffri, eftersom att gärningsmannen inte har uppsåt att begå en 

kriminaliserad gärning. Det ska dock sägas att frågan om uppsåtstäckning inte 

behandlades i NJA 2017 s. 393 och att hovrättspraxis är splittrad i frågan.112Som 

framgått ovan anser jag att denna ordning är djupt otillfredsställande.  

Jag har också funnit att skickandet av ett meddelande med sexuella inslag 

konstituerar ett sexuellt ofredande även om det saknas sexuellt intresse hos 

gärningsmannen. Vad gäller verbala yttranden med sexuellt innehåll verkar 

däremot ett sådant krav fortfarande finnas. Konsekvensen av detta är att 

straffbarheten är knutet till sättet ett budskap levereras på. Att kalla en 

homosexuell man för ett okvädningsord kopplat till dennes sexuella läggning på 

bussen eller i hemmet är straffritt, men om du skriver det i ett SMS är det straffbart. 

Denna ordning är, uppenbarligen, inte tillfredsställande.  

Att rättsläget, trots Högsta domstolens ansträngningar, fortfarande är så oklart 

beror på att skyddsintresset, den sexuella integriteten, saknar en rättslig definition 

i förarbetena. Skyddsintressets innebörd skiftar därför i rättstillämpningen 

eftersom att domstolarna tolkar begrepp som ”sexuell integritet” och ”sexuell 

självbestämmanderätt” på olika sätt. När domstolarna dessutom, som i NJA 2017 

s. 393, inte heller förklarar vilken innebörd de anser att begreppen har, så försvåras 

problematiken ytterligare. Lagstiftaren inför ett innehållslöst skyddsintresse och 

                                              
112 Se rättsfallsgenomgången i avsnitt 2.4.3. 
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domstolarna dömer eller friar med hänvisning till ett innehållslöst skyddsintresse. 

Behovet av en tydligare begreppsbildning har påpekats i flera utredningar, men 

lagstiftaren har vägrat agera. Detta har till slut lett till att Högsta domstolen i NJA 

2017 s. 393 kände sig nödgad att helt ignorera vissa förarbetsuttalanden för att 

styra upp rättsläget. Som visats i denna framställning har dessa ansträngningar 

emellertid gjorts förgäves. Det åligger därför lagstiftaren att fylla begrepp som 

”sexuell integritet” och ”sexuell självbestämmanderätt” med ett rättsligt innehåll. 

Till sist kan jag konstatera att regeln om sexuellt ofredande fortfarande innehar en 

särställning i svensk sexualbrottslagstiftning Straffvärdhet är, precis som för 

femtio år sedan, knuten till att vissa godtyckligt utvalda omständigheter föreligger. 

Så länge kameran placeras på ett visst avstånd och kränkande budskap levereras 

på ett visst sätt går den misstänkte gärningsmannen fri. Det skyddsvärda subjektet 

lyser, decennier och åtskilliga reformer senare, fortfarande till viss del med sin 

frånvaro. 
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