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Sammanfattning	  
 
Brottet våldtäkt består i att någon genom tvång eller utnyttjande företar en sexuell handling. 
Alla sexuella handlingar utgör dock inte våldtäkt, utan handlingen måste vara av en viss 
allvarlighetsgrad. De sexuella handlingar som faller under bestämmelsen om våldtäkt 
benämns ibland kvalificerade. Andra sexuella handlingar, som exempelvis de som rubriceras 
som sexuellt tvång, kallas således icke kvalificerade. En sexuell handling är kvalificerad om 
den med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Med samlag avses här 
endast heterosexuella vaginala samlag. Denna uppsats behandlar gränsdragningen mellan 
kvalificerade och icke kvalificerade sexuella handlingar.  
 
Genom en analys av förarbeten och domar har kunnat dras vissa slutsatser om vilka sexuella 
handlingar som kan anses jämförliga med samlag. De handlingar som säkrast kan sägas 
jämförliga är orala samlag utförda på män och anala samlag. Införande av fingrar eller annat i 
kvinnas underliv ses också vanligtvis som jämförligt med samlag. Orala samlag utförda på 
kvinnor torde i de flesta fall vara jämförligt med samlag, men i denna del visar sig praxis 
något spretig och vissa oklarheter råder. En fråga som inte blivit prövad av prejudicerande 
instans är om fall där det inte förekommit någon fysisk beröring mellan gärningsman och 
offer (exempelvis vid övergrepp via webbkamera) kan ses som kvalificerade sexuella 
handlingar. Det är också oklart om och i så fall när onani åt annan kan utgöra en kvalificerad 
sexuell handling. Tillsammans med detta har undersökts vilka omständigheter som kan 
påverka bedömningen och här har också resultatet varit en aning skiftande. Det torde dock 
vara så att bara de omständigheter som direkt påverkar den sexuella kränkningen – och inte 
kränkningen till följd av brottet i dess helhet – får vägas in då domstolen avgör om 
handlingen är kvalificerad. 
 
Utöver det rent rättsliga har uppsatsen också en genusvetenskaplig ansats där det undersökts 
hur föreställningar om kön och sexualitet påverkar bedömningen av kränkningen. Med hjälp 
av en diskursanalytisk metod har vissa mönster kunnat urskiljas i de genomgångna domarna. 
Här kan bland annat konstateras att den manliga sexualiteten fått tjäna som utgångspunkt då 
sexuella övergrepp definieras. Vidare går det se att den sexuella integriteten i huvudsak 
kopplats till kroppens insida. Detta får till följd att penetrerande övergrepp i regel bedöms 
som mest allvarliga medan exempelvis utnyttjande av det manliga könsorganet tenderar att 
ses som mindre allvarligt.  
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1.	  Inledning	  	  
 

1.1	  Introduktion	  
 
Enligt svensk lag utgör det våldtäkt att tvinga annan person till samlag eller till att företa 
eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig 
med samlag. Detsamma gäller om övergreppet sker utan tvång men genom otillbörligt 
utnyttjande. Uppdelningen mellan våldtäkt och andra sexualbrott, såsom sexuellt tvång, 
bygger på tanken att sexuella kränkningar är av olika allvarlighetsgrad. Av dessa är det 
enbart de mest allvarliga kränkningar som faller in under bestämmelsen om våldtäkt.  
 
De sexuella handlingar som rubriceras som våldtäkt kallas ibland för kvalificerade. Andra 
former av sexuella handlingar vilka inte når upp till gränsen för våldtäkt benämns således 
icke kvalificerade. I detta ligger att det ska vara möjligt att dra en gräns på en 
”kränkningsskala”, där det uppställs en skiljelinje mellan de mest allvarliga 
kränkningarna, de kvalificerade, och resterande sexuella handlingar. Till hjälp för att dra 
denna gräns uppställs samlag som jämförelsenorm. Det innebär att då domstolen har att 
avgöra om en viss sexuell handling är kvalificerad ska den jämföra den sexuella 
kränkningen med den kränkning som uppstår vid våldtäkt genom samlag. Här ska 
tilläggas att med samlag endast åsyftas heterosexuella vaginala samlag. Alla andra former 
av sexuella handlingar faller alltså under det som i lagtexten betecknas som ”annan sexuell 
handling”. 
 
 

1.2	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
 
Föremålet för denna uppsats är kvalifikationen av den sexuella handlingen, vilken görs 
med samlaget som jämförelsenorm. Hur allvarlig kränkningen till följd av en viss sexuell 
handling ska bedömas vara är inte explicit fastslaget någonstans. Snarare finns det 
utrymme för att ta hänsyn till konkreta omständigheter i varje särskilt fall. Straffrätten 
ställer dock krav på att det ska finnas en relativt tydlig gräns – de straffrättsliga 
konsekvenserna av ett visst handlande ska vara förutsebart. Hur graderingen av den 
sexuella handlingen ser ut, eller ska se ut, är inget som avhandlats i större utsträckning. 
Oftare är det andra frågor, såsom tvång eller samtycke, som står i centrum då 
våldtäktsbrottets utformning diskuteras. Syftet med denna uppsats är att undersöka 
gränsdragningen mellan kvalificerade och icke kvalificerade sexuella handlingar. Frågan 
här blir: 
 

Vilka sexuella handlingar är i kränkningshänseende jämförliga med samlag? 
 
Syftet är givetvis inte att reda ut hur varje form av sexuell handling bedöms, utan 
meningen är snarare att se till hur bedömningen görs. Detta undersöks med hjälp av några 
ytterligare frågor, nämligen: 
 

Vilken form av fysisk beröring anses i kränkningshänseende jämförlig med 
samlag? 
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Kan sexuella handlingar där fysisk beröring inte förekommit (exempelvis vid 
övergrepp via webbkamera) anses jämförliga med samlag? 
Vilka omständigheter påverkar kränkningen? 

 
Vidare är syftet att undersöka hur gränsdragningen fungerar i praktiken och till detta 
kommer frågan: 
 

Råder det tillämpningsproblem eller oklarheter kring vilka sexuella handlingar 
som är jämförliga med samlag? 

 
Uppsatsen har också en tvärvetenskaplig ansats där ett genusperspektiv kommer att 
anläggas. Syftet är här att bredda perspektivet och med grund i hur de första frågorna 
besvaras på en utomrättslig nivå undersöka kvalifikationen av kränkningen utifrån ett 
genusteoretiskt perspektiv. Här ställs frågorna: 
 

Hur påverkar våra föreställningar om kön och sexualitet bedömningen av 
kränkningen? 
Kan regleringen i något avseende innebära diskriminering, relaterat till kön 
och/eller sexualitet? 

 
 

1.3	  Metod	  och	  material	  
 

1.3.1	  Rättsdogmatisk	  metod	  
 
För att besvara de första frågorna, vilka rör sig på en rättslig nivå, används rättsdogmatisk 
metod. Metoden syftar till att utreda innehållet i gällande rätt. Detta möjliggörs genom 
användandet av rättskälleläran. Rättskälleläran pekar ut vilka rättskällor som är 
auktoritativa. Till dessa brukar räknas lag, förarbeten, prejudikat, praxis, doktrin och 
sedvänja. Uppfattningen om vilka källor som räknas som just rättsliga varierar dock 
mellan olika rättsvetenskapsmän och rättsområden.1 Vanligtvis diskuteras inte 
metodfrågor närmre i rättsvetenskapliga framställningar då jurister förutsätts ha goda 
kunskaper om den rättsdogmatiska metoden.2 Eftersom denna uppsats i första hand vänder 
sig till läsare som har grundläggande kunskaper inom juridik kommer metoden inte heller 
här att ägnas något större utrymme. 
 
 

1.3.2	  Diskursanalys	  
 
För att besvara frågorna på utomrättslig nivå kan inte den rättsdogmatiska metoden 
användas. Detta för att metoden är begränsad till att ge svar på frågor om gällande rätt. För 
att besvara frågorna som rör kön och sexualitet kommer därför diskursanalys att användas 
som metod. En diskurs kan beskrivas som ett regelverk som genom språket styr vad som 

                                                
1 Se exempelvis Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och 
argumentation, s 37 
2 Andersson, Ulrika, Hans (ord) eller hennes?, s 39 
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kan sägas, av vem och från vilken position, samt hur.3 Det finns många olika diskurser och 
därmed kan det finnas diskurser som står i strid med varandra. Diskurserna är också 
någonting som ständigt förändras. Foucault menade att diskurser är kopplade till makt.4 
Diskurser uppställer ramar för att tänka, tala och göra – därmed vad som tillåts och inte, 
samt exkluderas och inkluderas. På detta sätt reproducerar och befäster dominerande 
diskurser social ojämlikhet.5 
 
Det finns många olika definitioner på vad som är en diskurs och det finns inte en enhetlig 
metod som kan kallas diskursanalys. Snarare är metoden anpassningsbar och kan 
användas på flera sätt. Det finns dock tre grundläggande utgångspunkter för 
diskursanalysen. Dessa kan sammanfattas i ett socialkonstruktivistiskt synsätt, en syn på 
språket som förmedlare av verkligheten och uppfattningen om subjekt som skapade i 
diskurser.6 
 
Ett socialkonstruktivistiskt synsätt bygger på fyra saker. För det första rör det sig om en 
kritisk inställning till självklar kunskap. Med andra ord sker ett ifrågasättande av 
”objektiv” sanning.7 För det andra är utgångspunkten att all kunskap är specifik i en viss 
tid och kultur. Kunskapen är alltså relativ i förhållande till historisk och kulturell kontext.8 
Den tredje punkten innebär att kunskap skapas och förmedlas i sociala processer. Kunskap 
kan därför inte sägas utgöras av objektiva observationer.9 Genom social interaktion byggs 
gemensamma sanningar upp.10 Slutligen uppställs ett samband mellan kunskap och social 
handling. Utifrån en viss världsbild blir vissa handlingar naturliga och andra otänkbara.11 
 
Vidare bygger diskursanalysen på att språket förmedlar verkligheten. Detta innebär att 
med språket skapas representationer av verkligheten. Den fysiska världen får således 
betydelse bara genom olika diskurser.12 Monica Burman menar därför att verkligheten och 
subjektet är beroende av språket, eftersom språket är nödvändigt för att närma sig eller 
uttala sig om dessa. Detta menar hon får betydelse för den rättsliga tillämpningen. När 
rättsliga begrepp används kommer nämligen dessa påverka förståelsen av det som ska 
beskrivas och prövas rättsligt.13 Slutligen handlar den sista utgångspunkten om att 
subjektet skapas i diskurser. Detta betyder att det inte finns någon på förhand bestämd 
kategori eller enhet, utan denna skapas i diskurser.14 
 
Som nämndes är inte diskursanalys en enhetlig metod, utan den är formbar efter olika 
behov. I denna uppsats har en metod använts som ligger nära den Ulrika Andersson 
använder i sin avhandling Hans (ord) eller hennes?. I avhandlingen undersöker Andersson 
hur gränsen mellan ömsesidiga sexuella handlingar och övergrepp konstrueras i 

                                                
3 Bergström, Göran, Boréus, Kristina, Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys, s 312 
4 A a s 311 
5 Gunnarsson, Åsa, Svensson, Eva-Maria, Genusrättsvetenskap, s 175 
6 Andersson s 40 
7 Gunnarsson s 173 f 
8 A a s 174 
9 A st 
10 Andersson s 40 f 
11 A a s 40 
12 A a s 41 
13 Burman, Monica, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor: Om straffrättens förmåga att producera 
jämställdhet, s 33 
14 Andersson s 41 och Gunnarsson s 174 
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hovrättsdomar. Metoden innebär en analys av texternas lingvistiska uppbyggnad där 
texterna granskas för att på så sätt hitta mönster som kan sägas utgöra diskurser.15 På 
samma sätt har jag granskat det material som varit aktuellt för denna uppsats. Texterna har 
brutits ner och analyserats utifrån ord och meningar, såväl som på större nivå där texten i 
sin helhet analyserats. 
 
 

1.3.3	  Rättsdogmatisk	  metod	  och	  diskursanalys	  
 
Den rättsdogmatiska metoden och diskursanalysen kommer i denna uppsats fungera som 
komplement till varandra. Detta är viktigt att förstå, då de två olika metoderna inte på 
något sätt står i motsatsställning till varandra. Det är inte så att diskursanalysen ska visa att 
den rättsdogmatiska metoden ”har fel” eller liknande. De båda metoderna arbetar helt 
enkelt på olika plan och besvarar olika frågor. Medan frågan inom den rättsdogmatiska 
metoden handlar om gällande rätt, är den intressanta frågan inom diskursanalysen vad som 
sägs inom diskursen och hur det sägs.16 Medan rättsliga avgöranden inom den 
rättsdogmatiska metoden har en viss status som auktoritativa i och med rättskälleläran är 
det inte på grund av samma rättsliga auktoritet som avgörandena är av intresse inom 
diskursanalysen. Där är det istället texten i sig som är föremål för undersökningen och inte 
vad denna säger om gällande rätt. 
 
 

1.3.4	  Material	  
 
Materialet som använts i sökandet efter gällande rätt är i detta fall huvudsakligen lag, 
förarbeten och prejudikat. Praxis och doktrin förekommer också, men dessa har en mindre 
framträdande plats då frågan är att fastställa gällande rätt, precis som de har en lägre plats 
i rättskällehierarkin. Bland de analyserade domarna återfinns ett ganska stort antal 
hovrättsavgöranden. Inom den rättsdogmatiska metoden har inte dessa en given plats, då 
det främst är avgöranden från Högsta domstolen (HD) som är prejudicerande. Att studera 
underrättsdomar kan dock ändå vara av intresse. Dels kan det vara så att det saknas 
avgöranden från HD i en viss fråga, medan det finns ett flertal hovrättsavgöranden som 
talar i samma riktning. Detta kan tala för att HD inte funnit anledning att pröva frågan då 
underrätterna löst den på ett tillfredsställande sätt. Men hovrättsdomar kan också användas 
som empiriskt material i syfte att undersöka tillämpning och tillämpningsproblem. Faktum 
är att hovrättsdomar lämpar sig bättre för detta än avgöranden från HD, eftersom det är i 
hovrätterna de flesta fall slutligt avgörs och det här finns ett betydligt större urval domar 
som kan ligga till grund för en analys. 
 
Diskursanalysen är inte bunden till rättskälleläran, vilket innebär att underrättsavgöranden 
kan vara av samma vikt som avgöranden från HD. Detta för att båda på samma sätt kan 
visa på diskurser. Här finns det alltså ingen bundenhet till material på en viss auktoritativ 
nivå. Dock är det fortfarande avgöranden från HD och hovrätterna som använts också här.  
 
När det gäller avgöranden från HD finns alla fall som har relevans för de ställda juridiska 
frågorna med i urvalet. När det däremot gäller hovrättsdomar har ett mer selektivt urval 
                                                
15 Andersson s 42 
16 A a s 43 
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gjorts. Det är inte här fråga om en kvantitativ undersökning på så sätt att alla domar under 
viss tid har analyserats. Istället är undersökningen kvalitativ och urvalet är friare. 
Domarna som har analyserats har valts ut utifrån att de innehåller domskäl som på något 
sätt tar upp de aktuella frågeställningarna. Många domar har sållats bort då de inte 
diskuterat kvalificeringen av kränkningen utan domstolen mer eller mindre tagit för givet 
att handlingen är kvalificerad eller inte. Jag har alltså eftersökt material som innehåller 
resonemang som kan vara givande för just de frågorna jag ställer. Av detta följer att det är 
fallen som rör sig på gränsen som blir av störst intresse. Det är just gränsfallen som visar 
på vilka faktorer som kan vara avgörande. Jag har också sållat bort en del äldre fall, då 
lagstiftning såväl som värderingar ändras relativt snabbt när det gäller sexualbrott. 
Sammanlagt har fem avgöranden från HD studerats, uppdelade på tre stycken referat i 
NJA. Därutöver finns tre refererade hovrättsavgöranden och elva orefererade. 
 
 

1.4	  Teori	  
 
Bakom den genusvetenskapliga ansatsen i denna uppsats står ett visst teoretiskt ramverk. 
Detta måste förklaras för att analys och slutsatser ska blir begripliga. Jag har i huvudsak 
använt mig av Judith Butlers teori. Inom genusteorin har Butler haft mycket stort påverkan 
och betecknas nu som en av de mest inflytelserika samtida tänkarna.17 Butler har en 
socialkonstruktivistisk grundsyn där hon ifrågasätter alla ”naturliga” skillnader mellan 
män och kvinnor. Därav har hon också kritiserat uppdelningen mellan kön och genus. 
Genus var ursprungligen tänkt att användas om de könsskillnader som är socialt 
konstruerade. Enligt Butler blir dock denna uppdelning problematisk då kön i detta 
sammanhang kommer att framstå som något oproblematiskt i kontrast till genus. Genus 
skulle därmed bekräfta det biologiska och ”naturliga” hos kön.18  
 
Enligt Butler är genus inte en form av vara, utan snarare ett göra.19 Centralt i hennes 
analys är begreppet performativitet. Begreppet syftar på att genus ständigt iscensätts 
genom ord och handlingar. Det finns alltså inget på förhand existerande kön, utan detta är 
en illusion som skapas genom den ständiga upprepningen av iscensättningar.20 Detta ska 
inte misstolkas som att Butler inte anser att det finns kön eller könsskillnader. Butler 
menar dock att det inte existerar något av språket opåverkat kön. På så sätt blir vår 
förståelse av kön beroende av ord och handlingar.21 En följd blir också att genus inte är 
stabilt utan utsatt för ständig förändring.22 
 
Konstruktionen av kön/genus är också beroende av konstruktionen av sexualitet. Butler 
använder sig av begreppet den heterosexuella matrisen för att beskriva en rådande diskurs 
som präglar vår förståelse av kön/genus. Denna kan sägas innebära ett krav på en 
genusordning med två tydligt identifierbara kön/genus vilka definieras som varandras 
motsatser och är hierarkiskt ordnade genom en obligatorisk heterosexualitet. Här följer 
också hennes kritik av heteronormativiteten. Heteronormativitet innebär ett antagande om 
att alla är (eller borde vara) heterosexuella och att det naturliga sättet att leva är som 

                                                
17 Butler, Judith, Könet brinner!, s 7 
18 Rosenberg, Tiina, Queerfeministisk agenda, s 74 
19 Butler, Judith, Genus ogjort: Kropp, begär och möjlig existens, s 23 och Rosenberg s 70 
20 Butler, Judith, Gender trouble: feminism and the subversion of identity, s 33 
21 Andersson s 26 
22 Butler, Judith, Gender trouble: feminism and the subversion of identity, s 30 f 
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heterosexuell. Detta är också något som bygger på att det existerar två tydliga och åtskilda 
genus.23 
 
På grund av problematiken som uppstår genom uppdelningen mellan kön och genus har 
jag i denna uppsats bestämt mig för att enbart använda ett av begreppen. Här har jag ansett 
att kön är det bäst lämpade begreppet. Med kön åsyftas här fysiska egenskaper som vi 
traditionellt klassar som manliga eller kvinnliga, men också vissa egenskaper som brukar 
hänföras till det ena eller andra. Användningen av kön görs inte för att på något sätt hävda 
att skillnader könen emellan skulle vara naturliga – snarare tvärt om. Liksom Butler menar 
jag att det är omöjligt att göra en distinktion mellan kulturella och biologiska skillnader 
och användandet av enbart kön syftar därför till att visa på hur dessa går hand i hand. 
 
 

1.5	  Avgränsningar	  och	  disposition	  
 
Framställningen är straffrättslig, vilket innebär att bevisfrågor och andra processrättsliga 
aspekter inte tas upp. Det är sexuella handlingen som är av intresse, varvid frågor som 
berör de andra rekvisiten har plockats bort. Därmed finns inte några frågor om uppsåt med 
i uppsatsen. De rättsfall som är med handlar oftast om huruvida gärningen ska bedömas 
som våldtäkt eller sexuellt tvång. Dock finns rättsfall som handlar om andra brott också 
med. Detta är framförallt fall som gäller våldtäkt mot barn. Dessa fall är av intresse då 
kravet på den sexuella handlingen är detsamma. 
 
Mitt val att undersöka gränsdragningen mellan kvalificerade och inte kvalificerade 
sexuella handlingar gör att jag inte gått in på den ”nedre gränsen” för sexuella handlingar. 
Detta handlar om de fall då frågan är huruvida handlingen över huvud taget är sexuell. 
Denna fråga har aktualiserats under år 2013 i två fall som rört så kallade 
otrohetskontroller.24 Denna gränsdragning är visserligen intressant, men av utrymmesskäl 
lämnas den utanför. I de fallen jag tittat på har domstolen vanligtvis snabbt konstaterat att 
handlingen har en uppenbart sexuell prägel, alternativt inte sagt något om det alls. 
 
Efter att en kort bakgrund till våldtäktsbrottet getts övergår framställningen till den 
rättsliga bedömningen av den sexuella handlingen. I kapitlet blandas avgöranden från HD 
tillsammans med hovrättsavgöranden. Detta upplägg kan tyckas otydligt i det att ”gällande 
rätt” inte behandlas avskilt från underrättsavgörandena. Dock talar läsarvänligheten för ett 
upplägg av detta slag. Om de olika avgörandena istället varit uppdelat i två olika kapitel 
hade det blivit mycket upprepningar, då det hade varit tvunget att återvända till de olika 
frågorna en andra gång. Därmed gjorde jag bedömningen att överskådligheten ändå skulle 
öka i och med att dessa vävdes samman. Varje kapitel kommer dock inledas med relevanta 
avgöranden från HD samt förarbetsuttalanden för att därefter kompletteras med 
hovrättsavgöranden. 
 
Efter det mer juridiska kapitlet följer ett kapitel där de utomrättsliga frågorna tas upp. 
Detta inleds med en redovisning av funna diskurser, vilka senare kommer analyseras 
tillsammans med annat material, såsom doktrin. Doktrinen kan visserligen tyckas höra 
hemma under det rättsliga kapitlet, men i detta fall tar doktrinen upp frågor som också rör 

                                                
23 Butler, Judith, Könet brinner!, s 10 f 
24 Göta hovrätts dom 2013-02-12 i mål B 1883-12 och NJA 2013 s 548 
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sig utanför det rent rättsliga området. Därför fungerar dessa bra för att bygga en 
diskussion kring de genusvetenskapliga frågorna. 
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2.	  Bakgrund	  
 

2.1	  En	  historisk	  bakgrund	  
 
Regleringen kring våldtäkt har varierat över tid och genomgått stora förändringar i takt 
med att synen på sexualiteten har förändrats. Våldtäkt är troligtvis ett av de brott som 
starkast hänger samman med moralen i samhället. Således kan sexualmoralen förklara 
varför våldtäktsbrottet ändrats så frekvent – både vad avser skyddssyfte, formulering och 
det kriminaliserade området. I det följande ska ges en kort historisk bakgrund till hur 
våldtäktsbrottet förändrats fram till idag. Detta för att ge en ökad förståelse för 
övervägandena bakom regleringen. 
	  
Historiskt har inte våldtäktsbrottet och andra sexualbrott syftat till att skydda den drabbade 
individen. Istället ansågs våldtäkten kränka den kollektiva friden och familjens ära, eller 
mer specifikt mannens ära. Vid denna tidpunkt utgjorde den samhälleliga ordningen 
regleringens skyddssyfte.25 En förändring skedde dock under andra halvan av 1800-talet. 
Strafflagen (SL) från år 1864 sorterade in våldtäktsbrotten bland frihetsbrotten. Detta för 
att syftet med bestämmelsen ansågs vara att skydda individens frihet.26 Definitionen av 
våldtäkt angavs i SL 15:12, vilken inleddes: ”Tager man quinna med våld och, emot 
hennes vilja, med henne öfvar otukt […]”. Brottet kunde alltså enbart begås av en man 
mot en kvinna. Då rekvisitet för våldtäkt utgjordes av ”otukt” kunde brottet inte heller 
begås inom äktenskapet, då otukt syftar på utomäktenskapliga förbindelser. 
 
När brottsbalken kom till år 1965 fick våldtäktsbrottet sin plats under kapitlet om 
sedlighetsbrotten. Det uttalade syftet var då istället att skydda mot sexuella övergrepp.27 I 
och med denna reform ändrades rekvisitet för våldtäkt till samlag – en förändring som 
innebar att våldtäkt också kunde begås inom äktenskapet. 
 
Efter att den nya brottsbalken trätt i kraft dröjde det bara sex år innan den sågs som 
förlegad. År 1971 tillsatte regeringen därför Sexualbrottsutredningen. Utredningens 
betänkande SOU 1976:9 väckte kraftig kritik då det presenterades. Kritik hördes från 
bland annat 13 kvinnoorganisationer vilka gick samman i protest. Flera remissinstanser 
var mycket kritiska. Det som särskilt väckte protester var det faktum att 
sexualbrottsutredningen ansåg att kvinnans handlande innan övergreppet skulle tillmätas 
betydelse vid bedömningen.28 
 
Då sexualbrottsutredningens betänkande blev en politisk omöjlighet togs år 1976 beslutet 
att tillsätta en ny utredning, Sexualbrottskommittén. I sitt betänkande menade istället 
Sexualbrottskommittén att offrets agerande innan övergreppet, samt relationen mellan 
offer och förövare, skulle sakna rättslig betydelse.29 Utredningen ledde till en lagändring 
år 1984, då bestämmelsen om våldtäkt gavs rubriken ”sexualbrott” och blev könsneutral. I 
och med denna ändring kom även andra sexuella handlingar än samlag att inkluderas i 
våldtäktsbegreppet.30 
                                                
25 Prop 2004/05:45 s 19 
26 Andersson s 83 
27 SOU 1953:14 s 228 
28 Wendt Höjer s 120 
29 SOU 1982:61 s 69 
30 Prop 1983/84:105 s 17 
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I samband med kvinnofridsreformen i slutet av 1990-talet skedde en viss utvidgning av 
våldtäktsbegreppet. I förarbetena förtydligades att det inte enbart var klart 
samlagsliknande handlingar vilka kunde anses jämförliga med samlag.31 I samband med 
denna reform gjordes också språket i bland annat kapitlet om sexualbrott könsneutralt.32 
På 1990-talet inleddes också en förändring mot ökat skydd för barn som utsatts för 
sexuella övergrepp. Det var dock först i och med ändringen år 2005 som kravet på tvång 
togs bort vid övergrepp riktade mot personer under 15 år.33 
 
 

2.2	  Våldtäktsbrottet	  i	  dess	  nuvarande	  lydelse	  
 
Sedan den 1 juli 2013 har BrB 6:1 följande lydelse: 
 

Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig 
gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell 
handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för 
våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. 
   Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell 
handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt 
utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller 
annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med 
hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation. 

 
Till detta följer två stycken som anger när brottet ska betraktas som mindre grovt 
respektive grovt, vilka vi inte kommer gå in på närmre. 
 
 

2.2.1	  Objektiva	  rekvisit	  
 
Våldtäktsbrottet består alltså i att någon utsätts för en sexuell handling, samt att denna 
genomförs genom tvång eller otillbörligt utnyttjande. Handlingen är sexuell om den har en 
påtaglig sexuell prägel och är ägnad att påtagligt kränka offrets sexuella integritet.34 Det 
råder inget krav på att den sexuella lusten rent faktiskt ska väckas eller tillfredsställas hos 
någon av de inblandade, utan det är tillräckligt att handlingen typiskt sett syftar till detta.35 
Bedömningen av om handlingen är sexuell görs objektivt – gärningsmannens eventuella 
perversioner behöver därför inte vara relevanta.36  
 
För att den sexuella handlingen ska kunna utgöra våldtäkt krävs dock att den är av ett visst 
slag. Det är här vi talar om kvalificerad sexuell handling. Detta innebär att handlingen ska 
bestå i samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är 
jämförlig med samlag. Fram till lagändringen den 1 juli 2013 formulerades detta istället: ” 
[…] som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med 

                                                
31 Prop 1997/98:55 s 90 
32 A prop s 88 
33 Prop 2004/05:45 s 66 
34 A prop s 135 
35 A prop s 33 
36 Jareborg, Nils, Friberg, Sandra, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s 89 
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samlag”. Ändringen gjordes för att ytterligare markera att det inte är den sexuella 
handlingen som sådan som ska jämföras, utan kränkningen som uppstår därigenom.37 Med 
samlag förstås inte den mer vida, i allmänt språkbruk använda omfattningen, utan termen 
har en smalare juridisk innebörd. Enligt förarbetena förstås med samlag enbart vaginala 
heterosexuella samlag.38 Vid samlag finns inget krav på att sädesutgjutning eller 
inträngande faktiskt skett.39 Enligt NJA 1981 s 253 räcker det att kvinnan och mannens 
könsorgan kommit i beröring med varandra. Det ställs därmed heller inget krav på att 
beröringen varit av mer varaktigt slag. Vilka handlingar som anses jämförliga med samlag 
ska diskuteras mer ingående i det följande, varvid det lämnas för tillfället. 
 
Vidare krävs enligt första stycket att handlingen företas genom tvång. Tvånget kan 
komma till stånd genom våld eller hot. Definitionen är densamma som för olaga tvång i 
BrB 4:4 st 1. Hotet ska vara den avgörande faktorn för att offret ska tåla eller företa den 
sexuella handlingen. Hot kan riktas mot såväl offret själv, som mot annan person eller 
föremål. Hotet behöver inte vara explicit – ett underförstått hot eller ett utnyttjande av en 
hotfull stämning räcker.40 Att utnyttja att någon annan hotar kan också utgöra våldtäkt, 
något som brukar vara fallet vid gruppvåldtäkter.41 Frågan om det är möjligt att döma för 
våldtäkt då personen som hotar själv inte företar någon sexuell handling är delvis oklar 
och kommer diskuteras senare i framställningen. 
 
Enligt andra stycket utgör det också våldtäkt att utnyttja att någon befinner sig i en särskilt 
utsatt situation. Fram till den 1 juli 2013 krävdes att offret befunnit sig i så kallat hjälplöst 
tillstånd. 2008 års sexualbrottsutredning konstaterade att kravet på hjälplöst tillstånd 
fungerat mindre bra i praxis. Detta då många fall har hamnat utanför tillämpningsområdet 
då de inte nått upp till det relativt högt ställda kravet för hjälplöst tillstånd. Det har bland 
annat handlat om de fall där offret istället för att göra motstånd reagerat med vad som 
inom forskningen kallas ”frozen fright pattern”. Detta tillstånd innebär att offret inte vågar 
göra motstånd, eller alternativ ”stänger av”. På grund av detta hade regeringen för avsikt 
att utöka tillämpningsområdet vid ändringen år 2013.42 Numera har alltså begreppet 
hjälplöst tillstånd bytts ut mot särskilt utsatt situation och uppräkningen har kompletterats 
med ”allvarlig rädsla”. Att rädslan ska vara allvarlig innebär att den ska vara av visst 
kvalificerat slag.43 
 
 

2.2.2.	  Subjektiva	  rekvisit	  
 
Inom straffrätten råder den så kallade täckningsprincipen. Denna princip innebär att den 
rättsstridiga gärningen ska vara täckt av uppsåt eller oaktsamhet. Med andra ord ska 
gärningsmannens uppfattning om vad som hänt också överensstämma med det som 
domstolen fastställer har hänt.44 Våldtäkt är ett uppsåtligt brott, varvid det inte räcker med 
oaktsamhet från gärningsmannens sida. När det gäller paragrafens första stycke måste 
gärningsmannen ha uppsåt i förhållande till de faktiska omständigheter som konstituerar 
                                                
37 Prop 2012/13:111 s 111 
38 Prop 2004/05:45 s 135 
39 Jareborg & Friberg s 89 
40 Prop 2004/05:45 s 134 f 
41 Jareborg & Friberg s 91 
42 Prop 2012/13:111 s 26 f 
43 A prop s 113 
44 Asp, Petter & Ulväng, Magnus, Kriminalrättens grunder, s 352 
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hotet.45 För andra stycket, utnyttjandefallen, måste gärningsmannen likväl ha uppsåt i 
förhållande till omständigheterna som skapar den särskilt utsatta situationen. Dock krävs 
inte uppsåt i förhållande till den rättsliga klassificeringen. För att ta ett exempel så är det 
tillräckligt att gärningsmannen har uppsåt i förhållande till offrets berusning, därefter är 
det upp till domstolen att avgöra huruvida berusningen utgör en särskilt utsatt situation. 
Samma sak gäller beträffande ”att otillbörligt utnyttja”.46 
 
 

2.3	  Angränsande	  brott	  
 
Något kort ska här sägas om de brott som ligger nära våldtäktsbrottet. Det första som ska 
tas upp är våldtäkt mot barn. Till våldtäkt mot barn döms den som genomför samlag, eller 
handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med den som 
är under femton år. Skillnaden här mot våldtäktsbrottet är alltså att det inte uppställs något 
krav på tvång eller otillbörligt utnyttjande. Vad gäller den sexuella handlingen görs 
jämförelsen med samlag på samma sätt som under BrB 6:1.47 Detta innebär att också fall 
av våldtäkt mot barn har använts i den kommande analysen, då jämförelsenormen för den 
sexuella handlingen är densamma. 
 
Ett brott som angränsar till våldtäkt är sexuellt tvång. Till sexuellt tvång döms den som i 
annat fall än som avses i 1 § genom tvång förmår person att tåla eller företa sexuell 
handling. Detsamma gäller om personen förmår annan att tåla eller företa sexuell handling 
under omständigheter som de som anges under andra stycket, dvs. otillbörligt utnyttjar att 
offret befinner sig i en särskilt utsatt situation. Bestämmelsen är sekundär i förhållande till 
våldtäkt. Sexuellt tvång fångar exempelvis upp fall där våldet eller hotet varit detsamma 
som det som föreskrivs i våldtäktsparagrafen, men där den sexuella handlingen inte varit 
av kvalificerat slag. I de fall som analyseras senare i framställningen handlar frågan just 
om huruvida den sexuella handlingen är tillräckligt kvalificerad. Detta innebär att i 
flertalet av de fall där domstolen besvarar detta nekande har det brott som dömts ut istället 
varit sexuellt tvång.  

                                                
45 Prop 2004/05:45 s 135 
46 Prop 2012/13:111 s 113 
47 Prop 2004/05:45 s 143 
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3.	  Vilka	  sexuella	  handlingar	  är	  jämförliga	  med	  samlag?	  
 

3.1	  Inledning	  
 
I detta kapitel är syftet att försöka dra en skiljelinje mellan kvalificerade sexuella 
handlingar och övriga sexuella handlingar. Detta kommer främst att ske utifrån prejudikat 
och förarbeten. Frågan är alltså: vilka sexuella handlingar är ur kränkningssynpunkt 
jämförliga med samlag? Detta innebär att det kommer bli av intresse att se till hur 
jämförelsen görs och vilka omständigheter som får betydelse för kränkningen. Varje 
avsnitt inleds med att ta upp fall från HD då detta finns att tillgå. I analysen kommer också 
studeras underrättspraxis. Detta görs i främsta syfte att undersöka hur tillämpningen ser ut 
och därmed huruvida det råder tillämpningsproblem eller oklarheter.  
 
Kapitlet är uppdelat efter olika typer av handlingar med förhoppningen att detta ska öka 
överskådligheten och möjliggöra vissa jämförelser. Jämförelser är intressanta både för 
denna undersökning och straffrätten i stort. Straffrätten går mer eller mindre ut på att 
jämföra handlingar för att fastställa vilka som är mer eller mindre klandervärda och 
därmed mer eller mindre straffvärda. 
 
Innan vi går in på de särskilda kategorierna ska något allmänt sägas om jämförelsen. Av 
lokutionen ”sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med 
samlag” ges intrycket att ett samlag i sig är kränkande. Fram till lagändringen år 2005 
angav lagtexten att jämförelsen skulle göras med påtvingat samlag. En ändring har skett 
rent språkligt, men det är fortfarande kränkningen vid ett påtvingat samlag som utgör 
jämförelsenormen.48 
 
En annan ändring som gjorts är att det från och med den 1 juli 2013 är kränkningens 
allvar som är avgörande vid jämförelsen, medan lagtexten tidigare angav att jämförelsen 
skulle göras utifrån kränkningens art och omständigheterna i övrigt. Denna ändring är 
gjord för att ytterligare understryka att det inte är sexualhandlingen utan kränkningen som 
ska jämföras. 49 Detta för att domstolarna tidigare kommit att hamna i ganska tekniska 
resonemang angående exempelvis antalet sekunder som beröringen varat.50 Vid översynen 
år 2013 ansågs att lagstiftarens intentioner inte fått tillräckligt genomslag, varvid en 
ändring rent språkligt genomfördes, på så sätt att lagen nu anger att det är kränkningens 
allvar som är avgörande. Detta torde inte innebära någon direkt ändring i sak utan är 
snarare ett förtydligande av lagstiftarens intentioner. Med dessa inledande ord övergår vi 
till att studera hur bedömningen gått till i praktiken. 
 
 
 	  

                                                
48 A prop s 135 
49 A prop s 46 och 135 
50 A prop s 32 
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3.2	  Sexuella	  handlingar	  som	  innefattar	  penetration	  
 

3.2.1	  Orala	  och	  anala	  samlag	  
 
Den första kategorin är sexuella handlingar vilka innefattat någon form av penetration av 
målsäganden. Till de sexuella handlingar som är uppenbart jämförliga med samlag räknas 
anala och orala samlag.51 Med orala samlag avses här endast inträngande med penis i mun, 
då detta utgör den ursprungliga definitionen.52 (Oralt samlag utfört på kvinna kommer att 
diskuteras under senare avsnitt.) Att orala samlag räknas som jämförligt med samlag 
bekräftades i NJA 1980 s 725, där gärningsmannen tvingat målsäganden att hålla om hans 
penis samt också att suga på den. Att anala och orala samlag i regel ska fortsätta ses som 
jämförliga med samlag underströks i förarbetena till den nuvarande regleringen.53  
 
För att det ska föreligga ett oralt samlag torde det centrala vara att just ett inträngande har 
skett. I RH 2004:24 gällde åtalet våldtäkt mot barn genom oralt samlag. Domstolen fann 
det dock enbart styrkt att målsäganden rört den tilltalades penis med sina läppar. Då något 
inträngande inte skett betraktades detta inte som jämförligt med samlag och på den 
aktuella åtalspunkten dömdes inte för våldtäkt mot barn.  
 
I ett fall från Göta hovrätt54 hade den tilltalade bland annat trätt en plastpåse över sin penis 
och låtit målsäganden hålla sin tunga mot den. Då detta var mycket kortvarigt och då 
beröringen enbart skett med tungan ansåg hovrätten att handlingen inte var jämförlig med 
samlag och dömde istället för sexuellt övergrepp mot barn. Dessa fall talar för att ett oralt 
samlag kräver ett inträngande och att det inte är tillräckligt att penis och mun kommer i 
beröring med varandra för att det ska anses som uppenbart jämförligt med samlag. Hur 
denna definition står sig i förhållande till orala samlag utförda på kvinnor blir därmed 
intressant och till detta återkommer vi till senare i framställningen. 
 
 

3.2.2	  Penetration	  med	  annat	  än	  penis	  
 
Vidare går det tänka sig fall där det förekommit penetration, men med exempelvis fingrar 
eller andra föremål. Införande av föremål eller fingrar i anus räknas till de handlingar som 
i kränkningshänseende kan vara jämförliga med samlag.55 Enligt förarbetena räknas 
införande av föremål eller knytnäve i kvinnas underliv regelmässigt som jämförbart med 
samlag.56 Här är språkbruket något skiftande, då denna typ av handlingar inte brukar 
räknas till vad som benämns som uppenbart jämförligt med samlag.57 
 
Ett centralt rättsfall är NJA 2008 s 482 referat I. I fallet hade den tilltalade fört in sina 
fingrar i målsägandens slida medan hon sov. Den tilltalade upphörde med handlandet då 
målsäganden vaknade och det framgick att hon inte ville. Målsäganden uppgav att hon 
hade ont i underlivet också dagen efter, men någon iakttagbar skada hade inte påvisats. 
                                                
51 Jareborg & Friberg s 90 
52 Prop 1983/84:105 s 17 och 76 
53 Prop 2004/05:45 s 135 f 
54 Göta hovrätts dom 2010-08-04 i mål B 1769-10 
55 Prop 2004/05:45 s 136 
56 Prop 2005/05:45 s 36 och prop. 1997/98:55 s 91 
57 Jfr Jareborg & Friberg s 90 
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Händelsen ägde rum hos målsäganden, dit den tilltalade och en vän till denne kommit för 
att övernatta. Både tingsrätten och hovrätten fann att handlingen var mycket kränkande, 
men ändå inte helt jämförlig med samlag och dömde därför till sexuellt tvång. HD 
meddelade prövningstillstånd angående rubriceringen. Domstolen hänvisade i domskälen 
till förarbetena vilka räknar upp införande av föremål, fingrar eller knytnäve i kvinnas 
underliv som jämförlig kränkningen vid samlag. Domstolen underströk att 
våldtäktsbestämmelsen fortfarande är reserverad för de grövsta kränkningarna. Vidare 
anfördes: 
	  

Bedömningen av om en kränkning är av sådant slag som avses i 6 kap. 1 § 
andra stycket BrB bör göras med utgångspunkt i att övergrepp genom påtvingat 
samlag eller annat inträngande i kroppen typiskt sett utgör de mest kränkande 
sexuella övergreppen.58 

	  
Domstolen menade att målsäganden utsatts för en inte obetydlig penetrering av underlivet, 
vilken lett till viss smärta. Att bli utsatt för detta måste i kränkningshänseende vara 
jämförligt med samlag. Bedömningen ändrades inte av det faktum att händelseförloppet 
varit kortvarigt.  
 
Både förarbeten och HD:s dom talar alltså om att penetration av kvinnas underliv 
regelmässigt eller typiskt sett är så kränkande att det är jämförligt med samlag. I ett nästa 
steg ska vi se till hur frågan hanterats i hovrätterna. Drygt två månader efter att HD:s dom 
meddelats kom Svea hovrätt med ett avgörande i ett liknande fall.59 Medan målsäganden 
låg i sitt hem och sov förde den tilltalade (vilken var mammans pojkvän) in en eller två 
fingrar i målsägandens slida. Den tilltalade kom inte så långt in, då målsäganden hade 
tampong i. Den tilltalade försökte då dra ut tampongen. Handlandet avbröts då 
målsäganden vaknade och klargjorde att hon inte ville. Hon uppgav inte att hon av 
penetreringen åsamkats smärta och förloppet antogs vara mycket kortvarigt på grund av 
tampongen. Hovrätten konstaterade att även om kränkningen inte var obetydlig kunde den 
inte anses jämförlig med samlag. Bedömningen förändrades inte av målsägandens ringa 
ålder, att gärningen utförts i målsägandens hem och av moderns tidigare pojkvän. 
Domstolen dömde således för sexuellt tvång. Liksom i fallet ovan var det fråga om 
kortvarig penetrering med fingrar, vilken avbrutits då målsäganden vaknat. Skillnaden 
tycks vara att penetreringen i detta fall inte bedömdes som särskilt djup och att 
målsäganden inte uppgett att den lett till smärta.  
	  
Ytterligare ett fall från Svea hovrätt belyser denna gränsdragning.60 I målet hade den 
tilltalade slickat och sugit på målsägandens bröst, slickat henne i ansiktet samt fört in ett 
finger i hennes anus. Det var den sistnämnda handlingen som domstolen hade att bedöma 
huruvida den i kränkningshänseende var jämförlig med samlag. Hovrätten konstaterade att 
penetreringen inte varit särskilt djup. Detta stöddes av en rättsmedicinsk undersökning, 
vilken inte påvisat skador eller annan påverkan, samt det faktum att målsäganden inte 
uppgett att denna del av gärningen orsakat smärta. Penetreringen hade vidare varit mycket 
kortvarig och avbrutits, med domstolens ord, ”frivilligt”. Därmed ansåg hovrätten inte att 
kränkningen var jämförlig med den som uppkommer vid påtvingat samlag. Jämfört med 
fallet från HD tycks det också här vara av betydelse att penetreringen inte varit djup och 
att ingen smärta uppstått. 

                                                
58 NJA 2008 s 482 
59 Svea hovrätts dom 2008-07-29 i mål B 4922-08 
60 Svea hovrätts dom 2009-11-23 i mål B 198-09 
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Att smärta kan vara en betydande faktor vid bedömningen kan bekräftas av RH 1989:48. 
Den tilltalade hade tryckt in målsäganden i hennes lägenhet, tvingat in henne i sovrummet, 
bundit fast henne på rygg i sängen, satt sig grensle över henne och tilldelat henne två 
hårda slag i ansiktet. Vidare hade han tejpat över munnen och lagt en kudde över ansiktet 
för att hindra henne från att skrika. Efter det hade han fyra eller fem gånger penetrerat 
hennes slida med två fingrar. Hovrätten konstaterade att den tilltalade på ett ”hårt och 
brutalt sätt” hade fört in fingrar i målsägandens slida – något som upplevdes som mycket 
smärtsamt. Den tilltalade hade vidare yttrat att han tyckte att det var skönt. Med hänsyn 
till att målsäganden hade varit fastbunden och saknat möjlighet att röra sig eller 
undkomma fick anses att hon utsatts för en mycket allvarlig kränkning, vilken inte varit av 
kortare varaktighet och vidare varit förenad med smärta. Domstolen ansåg handlingen 
jämförlig med samlag och dömde för våldtäkt. 
 
2008 års sexualbrottsutredning kom vid sin genomgång av underrättspraxis fram till att 
domstolarna regelmässigt bedömde denna typ av handlingar som jämförliga med 
samlag.61 Det vore dock fel att dra slutsatsen att alla former av penetration av slida eller 
anus bedöms som kvalificerade sexuella kränkningar. Även om HD uttalat att inträngande 
i kroppen typiskt sett utgör de mest kränkande handlingarna visar åtminstone två av fallen 
jag tittat på att ett inträngande i sig inte kan sägas vara tillräckligt för att handlingen ska 
bedömas som jämförlig med samlag. Det verkar snarare som att det är i de fall som 
inträngandet är kombinerat med andra omständigheter: åsamkad smärta, viss varaktighet 
eller förnedrande inslag, som detta bedöms som jämförligt med samlag. Detta skulle 
innebära att i de fall det handlar om handlingar som är uppenbart jämförliga med samlag 
(orala och anala samlag) behöver domstolen inte göra någon närmre bedömning av 
omständigheter runt omkring – handlingen i sig ses som så kränkande att den är 
kvalificerad. När det handlar om andra sexuella handlingar krävs det dock att 
bedömningen utgår från fler faktorer där också andra omständigheter vägs in, för att 
kränkningens allvar ska kunna avgöras.  
 
 

3.3	  Sexuella	  handlingar	  som	  inte	  innefattar	  penetration	   	  
 

3.3.1	  Orala	  samlag	  
 
Detta avsnitt tar upp fall vilka inte innefattar någon penetration av målsäganden. Detta 
innebär att de fall som blir aktuella är när gärningsmannen utfört oralt samlag på annan 
och alltså inte tilltvingat sig oralt samlag på sig själv. Det är således fråga om alla orala 
samlag utförda på kvinnor, likväl de fall då någon utfört oralt samlag på en man. 
 
Som nämndes ovan har den tidigare definitionen av oralt samlag utgjorts av inträngande 
med penis i mun. Denna definition stämmer dock inte med den nutida och i allmänt 
språkbruk använda definitionen, då oralt samlag också kan utföras på en kvinna. Vid 
ändringen år 2005 underströks att orala samlag skulle fortsätta att regelmässigt betraktas 
som jämförligt med samlag, oavsett om det var fråga om heterosexuellt eller homosexuellt 

                                                
61 SOU 2010:71 s 264 
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oralt samlag.62 Enligt författningskommentaren omfattar bestämmelsen orala samlag 
oavsett om det är offret eller gärningsmannen som utför den sexuella handlingen.63 
 
I NJA 2008 s 1096 referat II var frågan om den tilltalade gjort sig skyldig till våldtäkt mot 
barn. Den tilltalade hade kortvarigt berört målsägandens könsorgan och dessutom slickat 
henne där. HD uttalade att handlingen inte innefattat någon penetration och att den därmed 
inte utgjorde vad som brukar förstås med oralt samlag. Det fanns heller inga andra 
omständigheter som gjorde att handlingen skulle anses jämförlig med samlag. 
 
I RH 2011:3 stod en man åtalad för våldtäkt mot barn. Han hade med handen smekt 
målsägandens underliv både innanför och utanpå hennes trosor. Detta varade i cirka fem 
till tio minuter, varav lika lång tid utanpå som innanför. De tog båda av sig kläderna, 
varvid den tilltalades penis i något skede kom i kontakt med målsägandens kropp. Därefter 
slickade den tilltalade målsäganden på könsorganet en kort stund innan detta avbröts av 
målsägandens protester. Hovrätten yttrade: 
 

Det finns i förarbeten och litteratur utförliga uppräkningar av vad som kan utgöra 
sexuella handlingar, utan att vara jämförliga med samlag, respektive sexuella 
handlingar som är jämförliga med samlag. Samtidigt betonas att lagstiftningen är 
uppbyggd så att den jämförelse som ska göras inte ska ta sikte på 
sexualhandlingen som sådan utan på kränkningens art. […] Således kan sådana 
faktorer som handlingens varaktighet ha betydelse för hur allvarlig kränkningen 
ska anses vara.64 

 
Hovrätten beaktade handlingens olika beståndsdelar och dess sammantaget relativt långa 
varaktighet och kom fram till att kränkningen var jämförlig med den som uppstår vid 
samlag. Hovrätten jämförde också detta fall med ovan refererade fall från HD och 
konstaterade att den största skillnaden tycktes vara att beröringen i det andra fallet endast 
varit kortvarig. I och med HD:s avgörande torde det ha uppstått viss osäkerhet – ska oralt 
samlag utfört på kvinna regelmässigt ses som jämförligt med samlag? Hovrätten går i 
aktuellt fall runt detta genom att argumentera utifrån att det förelåg andra omständigheter 
(huvudsakligen varaktigheten) som gjorde att handlingen kunde bedömas som jämförlig.  
 
Svea hovrätt bedömde i ett fall huruvida det var jämförligt med samlag då en man slickat 
målsäganden i underlivet då hon sov.65 Målsäganden vaknade av detta och handlingen 
pågick då ytterligare i en till två minuter. Hovrätten menade att då det inte var närmre 
utrett hur gärningen gått till kunde handlingen inte bedömas som jämförlig med samlag. 
Majoriteten i hovrätten dömde istället för sexuellt tvång. En av ledamöterna var dock 
skiljaktig och menade att det var utrett att den tilltalade skickat målsägandens underliv och 
detta inte helt kortvarigt. Den skiljaktige menade att sedan ändringen år 1984 ”kom 
samlagsliknande handlingar av oralt slag att jämställas med samlag”66. Ändringen år 1998 
utvidgade det straffbara området så att också inte samlagsliknande handlingar kom att 
omfattas. Den skiljaktige anförde slutligen: 
 

                                                
62 Prop 2004/05:45 s 36 och s 46 
63 A prop s 136 
64 RH 2011:3 
65 Svea hovrätts dom 2012-08-31 i mål B 2798-12 
66 Svea hovrätts dom 2012-08-31 i mål B 2798-12 
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Som tingsrätten konstaterat utbyts kroppsvätskor vid oralsex och det är också i 
övrigt att anse som mer intimt än att till exempel med fingrarna onanera åt en 
annan person – detta oavsett om någon penetration med tungan inte har skett.67 

 
Den skiljaktige ledamoten menade därmed att den aktuella handlingen skulle anses 
jämförlig med samlag. 
 
Inför ändringen år 2013 uppmärksammades att oralt samlag utfört på kvinna i 
tillämpningen inte definierats som just oralt samlag. Av remissinstanserna var det särskilt 
RFSL som belyste det problematiska i att oralt samlag utfört på kvinnas underliv inte 
likställts med oralt samlag utfört på man. RFSL menade att det var oacceptabelt att det 
som var avgörande för huruvida det var fråga om våldtäkt eller ej var om det manliga 
könsorganet var inblandat.68 Regeringen förtydligade efter detta att avsikten var att orala 
samlag bestående i att någon med tunga vidrör kvinnas underliv i kränkningshänseende 
kan vara jämförligt med samlag, oavsett om handlandet innebär penetration eller ej.69 
Huruvida orala samlag utförda på kvinnor ska anses som jämförliga med samlag 
besvarades därmed med ett kanske. Orala samlag utförda på män ska i regel anses 
jämförliga med samlag medan orala samlag utförda på kvinnor kan anses jämförliga med 
samlag.70 
 
I augusti år 2013 kom Göta hovrätt med ett avgörande i ett fall där den tilltalade slickat 
målsäganden i underlivet då hon sov.71 Händelsen utspelade sig i målsägandens hem, dit 
den tilltalade kommit som bekant till målsägandens far. Hovrätten menade att på det sätt 
som övergreppet skett – vuxen man på besök hos målsägandens far – var ytterst 
kränkande. Därtill skedde detta i målsägandens eget hem, en plats där hon hade anledning 
att känna sig trygg. Detta utgjorde en försvårande omständighet. Vid en samlad 
bedömning fann majoriteten att det var fråga om våldtäkt mot barn. Ett hovrättsråd var 
dock skiljaktig och menade att ett oralt övergrepp på en flicka kan utgöra en lika allvarlig 
kränkning som den som uppstår vid samlag, detta oavsett penetration eller ej. I aktuellt fall 
var det dock inte utrett hur länge övergreppet hade varat eller var i underlivet den tilltalade 
slickat. Dessa oklarheter ansåg hovrättsrådet inte skulle gå ut över den tilltalade. 
 
I Göta hovrätts avgörande bedömdes alltså det orala samlaget som jämförligt med samlag, 
trots att de mer ”tekniska” detaljerna inte utretts. Dock tycks inte majoriteten per 
automatik se oralt samlag på flicka som jämförligt med samlag, utan av stor vikt är 
omständigheter runt omkring. I detta fall spelade det stor roll att målsäganden befann sig i 
en underlägsen position och i sitt eget hem. Domstolen verkar med detta inte göra någon 
större skillnad på omständigheter som kan vara försvårande för brottet i sin helhet och 
omständigheter som kan påverka just den sexuella kränkningen. 
 
Ungefär en månad senare kom Hovrätten för västra Sverige med ett avgörande i ett fall 
som rörde oralt samlag utfört på en man.72 Målsäganden vaknade av att den tilltalade, 
vilken övernattat hos målsäganden, sög på hans penis samt förde upp något i 
målsägandens ändtarm. Tingsrätten, vilken inte fann det ställt utom rimligt tvivel att den 

                                                
67 Svea hovrätts dom 2012-08-31 i mål B 2798-12 
68 Prop 2012/13:111 s 36 
69 A prop s 38 
70 Jämför prop 2004/05:45 s 135 f med prop 2012/13:111 s 38 
71 Göta hovrätts dom 2013-08-08 i mål B 1653-13 
72 Hovrätten för västra Sveriges dom 2013-09-16 i mål B 2605-13 
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senare handlingen ägt rum ansåg utan närmre motivering att det orala samlaget var så pass 
kränkande att det var jämförligt med samlag. Hovrätten instämde i tingsrättens 
överväganden och fann dessutom det bevisat att någonting förts upp i målsägandens 
ändtarm. I fallet fanns inga uppgifter om varaktighet, handlingen hade inte inneburit 
smärta och det pekades inte på några särskilt förnedrande inslag.  
 
Angående fallen om orala samlag utförda på kvinnor är det till viss del problematiskt att 
HD i NJA 2008 s 1096 referat II uttalade att i och med att ingen penetration skett hade den 
tilltalade inte gjort sig skyldig till ”vad som brukar förstås med ett oralt samlag”. Även om 
HD synes utgå från någon allmänt känd definition, saknar denna definition förankring i 
allmänt språkbruk. En definition av samlag på Nationalencyklopedin säger att samlag inte 
alltid är penetrerande. Oral sexualitet definieras som ”sexuell stimulering av framför allt 
könsorganen med mun och tunga”.73 HD:s definition är alltså domstolens egen och ingen 
allmän. Det är dock inte ovanligt att juridiska termer definieras i rättstillämpningen och att 
dessa skiljer sig från ordets betydelse i allmänt språkbruk. Exempelvis kan det innebära 
något annat att i dagligt tal ”äga” något än vad det gör i juridiska sammanhang. I detta fall 
synes det dock tvivelaktigt att ge HD:s definition den statusen. Inte minst undermineras 
HD:s definition av oralt samlag av de efterkommande förarbetsuttalandena där denna 
tolkning förklaras stå i strid med lagstiftarens intentioner. Från de auktoritativa 
rättskällorna ges alltså två olika och motstridiga uttalanden om vad som ingår i gällande 
rätt.  När det gäller avgörandet från HD kan åtminstone sägas att dess prejudikatvärde inte 
stärkts av förarbetsuttalandena. Snarare måste prejudiktvärdet anses vara ganska svagt då 
avgörandet bygger på felaktig begreppsanvändning. 
 
 

3.3.2	  Övrig	  beröring	  
 
Hittills har diskuterats orala och anala samlag, samt handlingar som innefattat penetration 
av målsäganden. Slutligen kan också tänkas fall där beröringen gått till på annat sätt, alltså 
beröring utanpå kroppen med exempelvis hand eller könsorgan. HD prövade i NJA 2006 s 
221 om den tilltalade gjort sig skyldig till våldtäkt mot barn genom att föra in sin hand i 
fyraårig pojkes byxor och kalsonger och där röra vid dennes könsorgan och analöppning. 
Sistnämnda skedde med tillräcklig kraft för att orsaka smärta. HD konstaterade att samlag 
som jämförelsenorm kvarstår, varvid en jämförelse med detta måste göras. Dock inte så 
att handlingen jämförs med ett samlag, utan jämförelse mellan kränkningarna som därvid 
uppstår. Domstolen fortsatte med att påpeka att våldtäkt fortfarande är reserverat för de 
allvarligaste kränkningarna. Vid en samlad bedömning ansågs inte kränkningen i detta fall 
jämförlig med den vid samlag, varvid domstolen alltså dömde för sexuellt övergrepp mot 
barn. 
 
Ett annat centralt rättsfall för detta är NJA 2008 s 482 referat II. I fallet hade den 17-årige 
målsäganden som provanställd i den tilltalades företag följt med på en resa vilken 
företaget arrangerade. På hotellrummet, medan målsäganden sov, fattade den tilltalade 
med handen runt målsägandens penis och onanerade åt honom. Hovrätten skriver i 
domskälen: 
 

                                                
73 oral sexualitet. http://www.ne.se/lang/oral-sexualitet, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-
10-10. 
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Därtill kommer att målsäganden befunnit sig långt hemifrån i ett berusat tillstånd, 
i vilket han - trots sin ungdom - försatts med [den tilltalades] goda minne, och att 
målsäganden bort kunna känna sig trygg i [den tilltalades] sällskap, eftersom 
denne måste anses ha påtagit sig ansvaret för målsäganden under den resa där det 
sexuella övergreppet skedde. Mot bakgrund av det anförda anser hovrätten att 
målsäganden har utsatts för en så allvarlig kränkning att gärningen bör rubriceras 
som våldtäkt.74 

 
HD meddelade prövningstillstånd angående rubriceringen. HD anförde att det var 
uppenbart att det var fråga om en sexuell handling, frågan var om den skulle anses som 
jämförlig med samlag. Domstolen konstaterade i denna del att den händelse då 
gärningsmannen onanerar åt annan person i de flesta fall inte torde vara likvärdigt den 
kränkning som uppstår vid påtvingat samlag. Till grund för detta hänvisades också till 
förarbetena, vilka ger denna handling som exempel på en sexuell handling av icke 
kvalificerat slag.75 Domstolen fann inte att skäl förelåg att bedöma denna händelse 
annorlunda, varvid den enhälligt dömde för sexuellt tvång istället för våldtäkt. 
Omständigheter som målsägandens unga ålder, berusning och den tilltalades ansvar för 
målsäganden lyftes inte fram som försvårande omständigheter i denna del. 
 
I ett fall från Svea hovrätt76 som går i samma riktning hade den tilltalade tvingat 
målsäganden att ta tag om hans erigerade penis och onanera åt honom, samt smekt 
målsäganden utanpå kläderna mellan benen och på insidan av låren. Han hade även tagit 
fram hennes ena bröst och lagt sitt ansikte intill detta. Hovrätten konstaterade att denna 
handling inte fanns med bland exemplifieringarna av vilka handlingar som är jämförliga 
med samlag. Istället nämns detta som ett exempel på sexuellt tvång. Dock är det 
kränkningens art och inte handlingen som ska vara avgörande. Enligt 
brottsbalkskommentaren kan varaktighet och smärta ha betydelse. Mot denna bakgrund 
och vid en sammantagen bedömning ansåg domstolen att kränkningen inte motsvarade 
den vid påtvingat samlag. 
 
HD prövade i NJA 2008 s 1096 referat I, frågan om en tilltalad genom att dra ner 
målsägandens byxor och lägga sin penis mellan hennes skinkor kunde ha gjort sig skyldig 
till våldtäkt mot barn. HD uttalade att ett inträngande i kroppen typiskt sett utgör den mest 
kränkande handlingen. Viss försiktighet var därför påkallad när det gällde att bedöma 
kortvarig beröring utanpå kroppen som våldtäkt. Domstolen anförde sammanfattningsvis: 
 

Med hänsyn främst till att händelseförloppet var kortvarigt och att någon beröring 
inte skett med målsägandens könsorgan eller analöppning bör den emellertid inte 
anses utgöra ett sådant övergrepp som med hänsyn till kränkningens art och 
omständigheterna i övrigt är jämförligt med samlag.77 

 
Alltså, även om beröring med penis generellt ses som svårare än beröring med hand, kan 
inte en kortvarig beröring utanpå kroppen, där målsägandens könsorgan inte berörs, ses 
som jämförlig med samlag. Denna slutsats framstår som ändamålsenlig om det ska 
föreligga någon gradskillnad mellan våldtäkt och de andra brotten (främst sexuellt tvång 
och sexuellt övergrepp mot barn). Vad avser masturbation av penis eller klitoris är det 
dock inte uteslutet att dessa fall skulle kunna bedömas som jämförliga med samlag. Det är 
                                                
74 NJA 2008 s 482 
75 Prop 2005/05:45 s 59 och 141 
76 Svea hovrätts dom 2007-08-21 i mål B 5107 
77 NJA 2008 s 1096 
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dock oklart vilka omständigheter som måste vara för handen för att så ska ske.78 Det kan 
dock tänkas att om handlingen har en längre varaktighet, orsakar smärta och/eller 
innehåller förnedrande inslag skulle kränkningen kunna anses som jämförlig den vid 
påtvingat samlag. I nuläget saknas dock prejudikat som kan bekräfta detta. 
 
 

3.4	  Sexuella	  handlingar	  utan	  fysisk	  beröring	  
 
Slutligen ska vi ta upp en kategori som vid en första anblick kan tyckas aningen märklig: 
sexuella handlingar där det inte förekommit något fysisk beröring mellan gärningsman 
och offer över huvud taget. Vad som här blir aktuellt är framförallt utnyttjanden över 
Internet, där offret tvingas utföra sexuella handlingar på sig själv. När det gäller denna typ 
av fall finns väldigt lite vägledning att få. Faktum är att det helt saknas refererade fall som 
behandlar frågan. 2008 års sexualbrottsutredning konstaterade efter en egen undersökning 
att det är sällsynt med fall där domstolen har att ta ställning till huruvida det kan röra sig 
om sexuell handling när det saknas varaktig beröring, men trots det förekommer denna typ 
av fall.79 När jag själv sökt efter fall har jag funnit framförallt fyra stycken som är av 
intresse. Det är inte i alla fall åklagaren yrkat ansvar för våldtäkt, men likväl är domstolens 
hantering av fallen intressanta för frågan huruvida denna typ av övergrepp skulle kunna 
utgöra en kvalificerad sexuell handling. 
 
Inledningsvis ska sägas att det endast är fallen som inkluderar tvång som kan bli aktuella i 
detta sammanhang. När det gäller paragrafens andra stycke, utnyttjandefallen, är detta 
språkligt uteslutet. För ansvar krävs nämligen att person genomför samlag eller därmed 
jämförlig handling. Därmed kan inte dömas för ansvar enligt andra stycket om 
gärningsmannen inte själv medverkat i den sexuella handlingen. Således kommer detta 
avsnitt enbart att handla om fallen som bygger på tvång. 
 
Till att börja med ska vi se till hur domstolarna hanterat dessa fall. Det första fallet i 
kronologin är ett från år 2009. Den tilltalade hade hotat med att sprida nakenbilder på 
målsäganden och därigenom vid ett flertal tillfällen tvingat henne att visa sig i 
webbkamera, slicka sig själv på brösten, onanera sig själv och under detta bland annat 
penetrera sig själv med ett stearinljus vaginalt och analt. Åklagaren yrkade ansvar för 
grovt sexuellt tvång men hovrätten fann inte att brotten nådde upp till gränsen för grovt 
brott. Som förmildrande omständighet nämnde den bland annat att gärningsman och offer 
varit på olika ställen och att det var målsäganden som haft kontroll över de sexuella 
handlingarna. Hovrätten dömde för sexuellt tvång.80 
 
I ett annat fall från år 2009 stod en man åtalad för ett mycket stort antal gärningar. På en 
av åtalspunkterna yrkade åklagaren ansvar för grovt sexuellt tvång, då den tilltalade 
genom att framföra dödshot riktade mot målsägandens mamma, förmått målsäganden att 
onanera framför en webbkamera. Både tingsrätten och hovrätten dömde för grovt sexuellt 
tvång, även om de bedömde straffvärdet på olika sätt.81 
 
År 2011 tog Hovrätten för västra Sverige ställning i ett fall där åklagaren yrkat ansvar för 

                                                
78 Denna slutsats dras också i Jareborg & Friberg s 90 
79 SOU 2010:71 s 194 
80 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2009-06-30 i mål B 1118-09 
81 Svea hovrätts dom 2009-12-22 i mål B 7212-09 
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våldtäkt.82 Den tilltalade hade genom att hota med att sprida nakenbilder på målsäganden 
tvingat henne att klä av sig inför webbkamera. Han hade därvid förmått målsäganden att 
föra in olika föremål i slida och anus och utföra olika handlingar på sig själv vilka medfört 
smärta. Bland annat hade han tvingat målsäganden att slå sig själv över klitoris med ett 
linjalliknande föremål. Åklagaren menade att dessa handlingar var att jämställa med 
samlag. I domskälen uttalade tingsrätten att det saknas legaldefinition av vilka sexuella 
handlingar som är jämförliga med samlag. Förarbeten och praxis menar dock att det ska 
vara fråga om en någorlunda varaktig fysisk beröring av den andres könsorgan, eller av 
den andres kropp med det egna könsorganet. I aktuellt fall hade inte förekommit någon 
fysisk beröring. Tingsrätten hänvisade också till att förarbeten och praxis menar att 
posering inte är tänkt att utgöra en sexuell handling i den mening att det utgör sexuellt 
tvång. Då sexuellt tvång är subsidiärt till våldtäkt ansåg domstolen att också våldtäkt 
måste vara uteslutet. Tingsrätten fann därmed att brottet skulle bedömas som grovt 
utnyttjande av barn för sexuell posering. Hovrätten fastställde tingsrättens dom. I fallet 
drog alltså domstolen slutsatsen att då beröring saknas är brotten som bygger på sexuell 
handling uteslutna och istället får andra brottsliga element tas fasta på, i detta fall 
poseringen. 
 
I det sista fallet som berör frågan stod en man åtalad för ett stort antal brott mot flera 
målsäganden. Den tilltalade hade hotat målsägande A med att sprida bilder på henne och 
sagt att om hon kontaktade polisen skulle han förstöra hennes liv. Därigenom tvingade han 
henne att ett 30-tal gånger stoppa upp dels sina fingrar och dels andra föremål i sin slida. 
Hon tvingades även vid åtminstone fem tillfällen att föra in saker i analen. Detta medan 
hon visade sig i webbkamera. Målsägande B hade den tilltalade på samma sätt genom 
tvång förmått att vid ett par hundra tillfällen stoppa in dels fingrar, dels en mascara i sin 
slida, samt i sin anal i vart fall vid ett tiotal tillfällen. Även i detta fall medan hon visat sig 
i webbkamera. Till målsäganden E hade den tilltalade fört fram hot om att döda dennes 
mamma, samt sprida bilder på målsäganden. Hon hade därmed förmåtts att vid ett tillfälle 
stoppa in fingrar och en penna i sin slida. Den tilltalade hade i allt väsentligt medgett de 
faktiska omständigheterna. 
 
Hovrätten började med att ta ställning till om gärningarna kunde betraktas som våldtäkt, 
alternativt våldtäkt mot barn. I denna del konstaterade domstolen: 
 

I rättstillämpningen har sexualbrotten av tradition behandlats som ett s.k. 
egenhändigt brott, vilket innebär att den som inte deltagit i den sexuella 
handlingen inte uppfattas som gärningsman (se bl.a. SOU 2010:71 s. 194 f.). 
[Den tilltalade] har inte vid något tillfälle träffat eller ens befunnit sig på samma 
ställe som målsägandena. Han har inte heller förmått eller på annat sätt understött 
annan att utföra eller genomföra en sexuell handling med målsägandena. [Den 
tilltalade] har förmått målsägandena genom hot om brottslig gärning att utföra 
handlingar på sig själva på sätt som beskrivits ovan. Att förmå någon att onanera 
åt en annan person utgör enligt förarbetena (prop. 2004/05:45 s. 141) exempel på 
sexuell handling som inte är jämförlig med 
samlag. Mot bakgrund av det anförda och då det inte heller i övrigt av vare sig 
lagtext eller förarbetena framgår att bestämmelserna om våldtäkt och våldtäkt 
mot barn är avsedda att tillämpas på i målet aktuella gärningar kan [den tilltalade] 
inte dömas till ansvar för sådana brott.83 

 
                                                
82 Hovrätten för västra Sveriges dom 2011-08-17 i mål B 3302-11 
83 Hovrätten för nedre Norrlands dom 2013-05-06 i mål B 304-13 
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När domstolen skriver att sexualbrott av tradition utgör ett egenhändigt brott och att den 
tilltalade och målsägandena i detta fall inte träffats, utgör det för mig ett argument för att 
den åtalade gärningen inte ska ses som en sexuell handling i den mening som avses 
beträffande våldtäkt eller sexuellt tvång. Under nästa rubrik i domen fortsätter domstolen 
dock att diskutera huruvida gärningen ska ses som sexuellt tvång eller utnyttjande av barn 
för sexuell posering. Slutsatsen av det citerade stycket bör därför vara att det kan vara 
fråga om sexuell handling, men i vilket fall är den inte kvalificerad. För mig är detta 
tillvägagångssätt en aning bakvänt – ett första steg bör väl vara att fastställa om det är 
fråga om sexuell handling eller inte, för att därefter fastställa om den är kvalificerad – 
alternativt om frågan besvaras nekande titta på andra brott som kan bli aktuella. 
 
När domstolen vidare skulle fastställa om det var fråga om sexuellt tvång eller utnyttjande 
av barn för sexuell posering konstaterade den att rekvisiten för båda brotten var uppfyllda. 
Brotten var även att betrakta som grova, oavsett vilken rubricering som valdes. Hovrätten 
menade att det saknades vägledning om vilket av brotten som skulle ha företräde, men då 
brottens straffskalor överensstämmer fann den det mest ändamålsenligt att döma för grovt 
utnyttjande av barn för sexuell posering. 
 
Även om inte domstolen kom att döma för sexuellt tvång ansågs alltså förutsättningarna 
för detta brott vara uppfyllt. Därmed måste förstås att de aktuella gärningarna utgör 
sexuella handlingar, vilka domstolen dock inte fann kvalificerade. Hovrättens 
tillvägagångssätt för att komma fram till sin slutsats är till viss del otydlig. Domstolen 
använder som argument att sexualbrott har betraktats som egenhändiga brott, men menar 
ändå att det kan utgöra sexuellt tvång. För att påvisa att handlingen inte är kvalificerad 
hänvisar den till förarbetena som tar upp onani åt annan som exempel på sexuellt tvång. I 
samband med detta borde domstolen också kommentera det faktum att förarbetena också 
menar att införande av fingrar eller föremål i slida ses som jämförligt med samlag.84 Om 
domstolen menat att det inte skulle betraktats som jämförligt då målsäganden själv 
kontrollerar införandet hade den kunna förtydliga detta. I de ordalag skälen nu är avfattade 
är det svårt att dra några slutsatser om vad domstolen egentligen anser om möjligheten att 
bedöma tvång över webbkamera som en kvalificerad sexuell handling och därmed döma 
för våldtäkt. 
 
2008 års sexualbrottsutredning tog i sitt betänkande upp frågan om sexuella övergrepp 
över exempelvis webbkamera. Utredningen konstaterade att avgörande för hur fallen ska 
hanteras är vilka ”principiella straffrättsliga krav som ska ställas på gärningsmannens 
agerande i förhållande till själva sexualhandlingen”.85 Alltså, finns det ett krav på att 
gärningsmannen själv deltar i den sexuella handlingen, eller räcker det att denne utövar 
tvånget som frambringar den sexuella handlingen? Utredningen konstaterade att 
sexualbrott traditionellt setts som egenhändiga brott. Om detta synsätt ska upprätthållas 
krävs alltså att gärningsmannen själv utför den brottsliga gärningen, det vill säga 
sexualhandlingen. Utredningen menade dock att detta synsätt på sexualbrott eventuellt är 
på väg att försvinna. Som argument för detta hänvisade utredningen till fallet RH 2004:48. 
I fallet dömdes en person för våldtäkt trots att denne inte varit med i den sexuella 
handlingen utan enbart stått för tvånget. Med den traditionella synen skulle alltså den 
person som utövar tvånget dömas till medhjälp, men i detta fall ansåg domstolen att det 
istället var fråga om medgärningsmannaskap. Sexualbrottsutredningen menade att det 

                                                
84 Prop 2005/05:45 s 36 
85 SOU 2010:71 s 194 
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finns goda skäl för att överge synen på sexualbrott som egenhändiga brott för att istället, 
liksom i nämnda fall, kunna döma den tvingande som gärningsman.86 
 
Det hade varit önskvärt om propositionen till 2013 års lagändring gett någon vägledning i 
denna fråga, men tyvärr tiger denna förarbetena i detta avseende. Istället får vi gå tillbaka 
till propositionen till ändringen år 2005, men denna ger inte heller mycket svar. Det enda 
som sägs om detta ryms i ett par meningar: 
 

Gärningsmannens aktivitet beskrivs i lagtexten på så sätt att han eller hon tvingar 
en person till samlag eller att företa eller tåla en annan sexuell handling som är 
jämförbar med samlag. Verben företa eller tåla är nya i förhållande till den 
nuvarande regleringen. Ändringen, som närmast är av redaktionellt slag, omfattar 
såväl den situationen att handlingen utförs av offret som att den genomlids av 
henne eller honom utan eget val. Att gärningsmannen tvingar offret att företa en 
handling innebär således att det är offret som under betvingande utför den 
sexuella handlingen medan det fallet att gärningsmannen tvingar offret att tåla en 
sexuell handling innebär att gärningsmannen under betvingandet är den som 
också aktivt utför den sexuella handlingen.87 (min kursivering) 

 
I detta uttalande uppställs inget krav för de fallen offret tvingas företa handlingen, att 
denna riktas gentemot gärningsmannen. Hade lagstiftaren velat förtydliga detta hade det 
varit möjligt i denna del. Så länge det inte finns några mer allmänna straffrättsliga 
principer som talar mot det bör det alltså vara möjligt att bedöma övergrepp utan fysisk 
beröring mellan gärningsman och offer som våldtäkt. Som nämnts ovan är detta uteslutet i 
utnyttjandefallen där det rent språkligt uppställs ett krav på att gärningsmannen genomför 
handling. I tvångsfallen verkar det dock enbart vara ”traditionen” som talar mot en sådan 
möjlighet. Om nu den allmänna utvecklingen talar för att traditionen av egenhändiga 
sexualbrott är på väg att brytas saknas skäl mot att kunna betrakta övergrepp utan beröring 
såsom våldtäkt. 
 
 

3.5	  Diskussion	  
 
Av praxisundersökningen har framgått att det råder viss oklarhet angående hur orala 
samlag ska bedömas. Denna oklarhet skulle jag vilja säga bottnar i HD:s avgörande NJA 
2008 s 1096 referat II. I fallet uttalade HD att då ingen penetration förekommit utgjorde 
inte handlingen det som vanligtvis förstås med oralt samlag. Som påpekats 
överensstämmer inte HD:s definition av oralt samlag med allmänt språkbruk. I vardagligt 
tal är stimulering med mun och tunga det centrala i oralt samlag. Intressant blir också att 
ställa denna definition mot definitionen av orala samlag på män. Även här bör i så fall det 
relevanta vara att det skett stimulans med mun eller tunga, men detta tycks inte vara 
tillräckligt för att det ska definieras som oralt samlag av domstolarna. Ovan nämndes två 
hovrättsdomar vilka båda bestått i att gärningsmannen förmått offret att hålla sin tunga 
mot gärningsmannens penis. Hovrätten definierade inte denna handling som oralt samlag. 
Istället verkar det finnas en förväntan om att oralt samlag ska innehålla ett inträngande. 
Alltså, i de fall en man tvingar till sig oralt samlag ska det finnas ett inträngande i offrets 
mun och när en kvinna utsätts ska det finnas någon form av penetration. 

                                                
86 A bet s 194 f 
87 Prop 2004/05:45 s 136 
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Det vore fullt möjligt att använda en särskild juridisk term, vilken definierade oralt samlag 
annorlunda än det allmänna språkbruket. Problemet är dock att denna definition måste 
finnas att utläsa någonstans. Förutom HD:s avgörande, vilket uppställer krav på 
penetration för oralt samlag gentemot en kvinna, finns inga definitioner i prejudikat. I 
förarbetena finns ett förtydligande om att handlingar bestående i att någon med tunga 
vidrör kvinnas könsorgan utgör oralt samlag.88 Detta talar för att någon särskild juridisk 
term inte är avsedd – snarare tycks lagstiftaren vilja förtydliga att det allmänna 
språkbruket ska gälla. 
 
Vad är då problemet med att det råder oklarhet kring vad som utgör ett oralt samlag? 
Denna term finns inte i lagtexten och det har utifrån den aspekten ingen betydelse 
huruvida handlingen definieras som just oralt samlag eller ej. Dock är den svenska 
rättstillämpningen väldigt bunden vid förarbeten och förarbetena gör viss åtskillnad 
mellan orala och anala samlag gentemot övriga sexuella handlingar. Orala och anala 
samlag ska nämligen i regel ses som jämförliga med samlag.89 I doktrinen har dessa 
handlingar kommit att kallas uppenbart jämförliga med samlag.90 Detta tolkar jag som att 
orala samlag i sig själva är så kränkande att det inte ställs samma krav på försvårande 
omständigheter runt omkring för att handlingen ska vara kvalificerad. Om rättstillämparen 
ska utgå från att orala samlag generellt är mer kränkande än andra sexualhandlingar är det 
viktigt att begreppen är klara så att tillämpningen blir enhetlig.  
 
En annan fråga vilken förtjänar viss uppmärksamhet är: vilken är den faktiska 
jämförelsenormen? Vad är det alltså vi utgår från då jämförelsen görs? Jo, kränkningen 
som uppstått i och med den sexuella handlingen ska jämföras med kränkningen som 
uppstår vid påtvingat samlag. För att kunna göra en rättvis jämförelse krävs då att det går 
att avgöra vad som ska innefattas i begreppet samlag. Med samlag avses endast 
heterosexuella vaginala samlag.91 Dock finns det inget krav på att ett inträngande ska ha 
skett. Det som i vardagligt tal skulle kunna kallas ”försök” till våldtäkt, det vill säga när en 
man och kvinnas könsorgan endast kommer i beröring med varandra, omfattas i detta fall 
av samlagsbegreppet. Givetvis blir jämförelsen annorlunda i det fall den görs utifrån ett 
fullbordat penetrerande samlag eller om den görs utifrån det fall då mannens och kvinnans 
könsorgan kommer i kortvarig beröring med varandra. Förarbetena ger ingen ledning i 
denna del, vilket lämnar lagtexten som enda källa för tolkning. Rent språkligt görs i 
lagtexten ingen åtskillnad mellan samlag som den brottsliga handlingen och samlag som 
jämförelsenorm vid andra sexualhandlingar. En rimlig slutsats är därför att begreppet ska 
ha samma innebörd i båda fallen. Därmed är det utifrån den ”nedre gränsen” för vad som 
är ett samlag – alltså beröring mellan mans och kvinnas könsorgan – som jämförelsen ska 
göras.92 Detta innebär att gränsen för våldtäkt sätts lägre än om jämförelsenormen varit ett 
fullbordat samlag.  
 
Huruvida jämförelsen i tillämpningen verkligen görs utifrån den nedre gränsen är svårt att 
avgöra, då det i domskälen saknas resonemang kring detta. Petter Asp berör detta mycket 
kort i en artikel som handlar om NJA 2008 s 482. I referat II fann HD att det fall då en 
man onanerat åt en annan man inte var jämförligt med samlag. Asp ställer frågan, utan att 
                                                
88 Prop 2012/13:111 s 111 f 
89 Prop 2004/05:45 s 135 f 
90 Jareborg & Friberg s 90 
91 Prop 2004/05:45 s 135 
92 Jareborg & Friberg s 90 
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för den delen besvara den, om det är möjligt att komma till denna slutsats om jämförelsen 
görs utifrån den nedre gränsen.93 Ovan refererades två fall från Svea hovrätt, vilka bestod i 
att gärningsmannen fört in ett eller flera fingrar i målsägandens slida respektive anus.94 
Hovrätten fann att handlingarna inte var att jämföra med samlag. Penetrationen hade 
visserligen i båda fallen varit kortvarig, men det kan ifrågasättas om inte detta är lika 
kränkande som det fall då en man och kvinnas könsorgan kommer i beröring med 
varandra. 
 
Efter att ha sett till vad kränkningen ska jämföras mot blir nästa steg att se till hur 
kränkningen bedöms. Närmare bestämt, vilka omständigheter påverkar kränkningen? 
Bland de refererade rättsfallen gavs något skiftande bud angående vilka omständigheter 
som är relevanta för att fastställa kränkningens allvar (eller tidigare, kränkningens art och 
omständigheterna i övrigt). Tydligast illustreras denna skillnad i bedömning i två ovan 
refererade fall från Svea respektive Göta hovrätt.95 När Göta hovrätt skulle fastställa om 
handlingen varit så pass kränkande att den varit jämförlig med samlag, anförde den:  
 

Det sätt på vilket [den tilltalade], en vuxen man som var på besök hos 
målsägandens far, förgripit sig på målsäganden, en flicka på knappt 14 år, är 
enligt hovrättens mening i sig ytterst kränkande. Att det därtill skett i hennes eget 
hem, där hon haft all anledning att känna sig trygg, är försvårande.96 

 
Göta hovrätt dömde därmed för våldtäkt. I Svea hovrätt var omständigheterna liknande. 
Domstolen anförde i denna del: 
 

Varken målsägandens ålder eller den omständigheten att gärningen ägt rum i 
målsägandens hem och utförts av en tidigare pojkvän till hennes mor, förändrar 
den bedömningen.97 

 
Svea hovrätt dömde därmed för sexuellt tvång. I de båda fallen är det liknande 
omständigheter som övervägs: det faktum att det skett av en äldre man bekant med 
målsägandens far respektive mor, samt att det skett i målsägandens hem. Uppfattningen 
om huruvida det påverkar kränkningen eller ej är dock den motsatta i de båda hovrätterna. 
Frågan är då om omständigheter som dessa ska påverka bedömningen av den sexuella 
kränkningen. 
 
Enligt författningskommentaren är det inte kränkningen genom hela den brottsliga 
gärningen – som omständigheter kring tvånget – som ska påverka bedömningen. Istället är 
det bara de omständigheter som hänför sig till den sexuella handlingen som är av 
betydelse.98 Lagrådet såg en risk med att det förutsätts att domstolen ska kunna göra en 
åtskillnad mellan kränkningen som uppstått genom den sexuella handlingen respektive 
kränkningen genom hela brottet (varav den ena påverkar rubriceringen och den andra 
straffvärdet). Regeringen menade dock att denna skillnad tydligt framgår och att det i 
utvärderingar inte har visats på problem och svårigheter i tillämpningen.99 
 
                                                
93 Asp, Petter, Grader av kränkning – våldtäkt eller sexuellt tvång?, s 81 
94 Svea hovrätts dom 2008-07-29 i mål B 4922-08 och 2009-11-23 i mål B 198-09 
95 Svea hovrätts dom 2008-07-29 i mål B 4922-08 och Göta hovrätts dom 2013-08-08 i mål B 1653-13 
96 Göta hovrätts dom 2013-08-08 i mål B 1653-13 
97 Svea hovrätts dom 2008-07-29 i mål B 4922-08 
98 Prop 2012/12:111 s 111 
99 A prop s 36 f 
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Enligt författningskommentaren är omständigheterna som har betydelse för den sexuella 
kränkningen huruvida den sexuella handlingen varit förenad med smärta, sår eller annan 
kroppsskada, handlingens varaktighet samt om den på annat sätt innehållit förnedrande 
eller förödmjukande inslag. Dock påpekades att även andra omständigheter i enskilda fall 
kan ha betydelse för kränkningen.100 Sexualbrottsutredningen gjorde en uppräkning av 
vilka omständigheter den ansåg borde vara av betydelse. Denna överensstämde i stort med 
den uppräkning som kom att hamna i författningskommentaren. Skillnaden var dock att 
utredningen ansåg att risken för överföring av smitta också skulle kunna vägas in.101 Den 
menade också att omständigheter som exempelvis miljö skulle kunna vägas in om det var 
av betydelse i enskilda fall.102 
 
Med de uttalandena som finns i propositionen skulle jag vilja påstå att omständigheterna 
av betydelse för kränkningens allvar är ganska snävt avgränsade. Det skulle också kunna 
påstås att samma uppfattning kommer till uttryck i HD i fallet NJA 2008 s 482 referat II. I 
fallet var den 17-årige målsäganden på resa med företaget då han vaknade av att en man, 
tillika hans chef, onanerade åt honom. När fallet prövades i hovrätten menade denna att 
omständigheterna runt omkring – som målsägandens unga ålder, det faktum att han befann 
sig långt hemifrån och borde kunna lita på den tilltalade – var försvårande i fråga om den 
sexuella kränkningen. HD å sin sida tog inte upp dessa omständigheter då den diskuterade 
kvalificeringen av den sexuella handlingen utan först då den skulle avgöra om det var 
fråga om grovt brott eller ej. Att utifrån detta göra en helhetsbedömning på det sätt som 
Göta hovrätt gjorde i ovan citerade fall kan därför tyckas tveksamt. Omständigheter såsom 
relation mellan offer och gärningsman, ålder och plats kommer vara försvårande i fråga 
om straffvärde. Om samma omständigheter är försvårande i fråga om rubricering innebär 
det att samma omständigheter är försvårande i två led. Därav är det som Lagrådet 
påpekade viktigt att skilja på när i bedömningen de olika omständigheterna ska vägas in. 
Om omständigheter som ligger för långt ifrån den sexuella kränkningen får ha betydelse 
för kvalificeringen av den sexuella handlingen innebär det att tillämpningsområdet för 
våldtäktsbrottet blir större. Detta är troligtvis inte heller avsikten då våldtäktsbrottet 
uttryckligen ska vara reserverat för de mest allvarliga kränkningarna. 
 
Slutligen kan konstateras att det råder oklarhet i vilka fall onani åt annan kan bedömas 
som jämförligt med samlag. Det kan dock sägas att i de flesta fall torde det inte anses 
jämförligt. Till grund för detta ligger både avgörandet från HD samt förarbetsuttalandena 
som exemplifierar onani åt annan under sexuellt tvång. På samma sätt är det oklart om 
övergrepp via webbkamera dels kan klassificeras som sexuell handling, och dels om 
denna kan vara kvalificerad. Att det råder oklarhet på detta område torde hänga samman 
med att detta fenomen är relativt nytt och inte lika vanligt förekommande och att det 
därmed inte hunnit prövas i större omfattning. 
  

                                                
100 Prop 2012/13:111 s 111 
101 SOU 2010:71 s 269 
102 SOU 2010:71 s 269 f 
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4.	  Kvalificerad	  sexuell	  handling	  i	  förhållande	  till	  kön	  och	  
sexualitet	  
 

4.1	  Inledning	  
 
Kerstin Berglund skriver i sin avhandling Straffrätt och kön att det inte går att beskriva 
sexualitet utan att uppställa normer för denna. Detta för att det inte går att särskilja 
beskrivningar av sexualitet från sexualmoral på så sätt att det förra men inte det senare får 
rättslig relevans. På så sätt kan alla olika slags normer få betydelse för den rättsliga 
slutsatsen.103 Berglund skriver: 
 

Det går därför inte att tolka sexuella övergrepp utan att samtidigt implicera olika 
föreställningar kring både kön och sexualitet.104 

 
Från denna utgångspunkt blir det av intresse att studera hur den rättsliga bedömningen av 
kvalificerad kränkning förhåller sig till föreställningar om kön och sexualitet. Här ligger 
det ett grundantagande om att det som sägs i rättsliga avgöranden påverkar vår syn på kön 
och sexualitet, på samma sätt som våra föreställningar om kön och sexualitet omvänt 
påverkar de rättsliga avgörandena. 
 
De rättsfall som legat till grund för föregående kapitel har inte bara analyserats rättsligt. 
De har även legat till grund för en textanalys. Här är inte de juridiska överväganden 
intressanta i sig, utan av intresse är vad som sägs och hur det sägs. Inledningsvis redovisas 
de diskurser som gått att finna i materialet. Därefter analyseras diskursernas betydelse för 
bedömningen av kränkningen. 
 
 

4.2	  Funna	  diskurser	  
 
De utvalda domarna har analyserats för att hitta mönster och genom detta har ett antal 
diskurser kunnat urskiljas. I det analyserade materialet återfinns en diskurs som jag kallar 
diskursen om samlag som den yttersta kränkningen. Att samlag (i den juridiska meningen, 
dvs. heterosexuellt vaginalt samlag) ses som den mest kränkande sexualhandlingen är 
något som genomgående präglar domstolarnas resonemang. En följd av att ett samlag står 
”överst” på kränkningsskalan blir att andra handlingar värderas utifrån dess likhet med 
samlag. Detta kan uttryckas som att ju mer handlingen till det yttre liknar ett samlag, desto 
mer kränkande är den.  
 
Denna diskurs kan vidare delas upp i två delar, vilka kan sägas utgå från två olika 
perspektiv – offrets och gärningsmannens. I de fall bedömningen av kränkningen främst 
görs utifrån offrets perspektiv går att finna en diskurs om kroppens insida som mest 
integritetsnära. Utifrån motsatt perspektiv kan också sägas att det råder en diskurs om 
gärningsmannens tillfredsställelse. Dessa ska utvecklas och förklaras. 
 

                                                
103 Berglund, Kerstin, Straffrätt och kön, s 332 
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Inom diskursen om kroppens insida som mest integritetsnära ligger ett antagande om att 
den största kränkningen uppstår då någonting förs in i kroppen. I detta står offrets kropp, 
och därmed integritet, som utgångspunkt. Just inträngandet i kroppen kan sägas vara 
centralt för förståelsen av sexualbrott. Detta är något som framkommer på flera ställen, 
men som mest tydligast i NJA 2008 s 482 referat I: 
 

Bedömningen av om en kränkning är av sådant slag som avses i 6 kap. 1 § andra 
stycket BrB bör göras med utgångspunkt i att övergrepp genom påtvingat samlag 
eller annat inträngande i kroppen typiskt sett utgör de mest kränkande sexuella 
övergreppen.105 

 
Denna fras har citerats flitigt av andra domstolar och det råder ingen tvekan om att 
inträngande i kroppen intar en särställning när det gäller sexualbrott. Ofta bygger 
domstolarnas argumentation på huruvida penetration har skett eller inte. Att penetration 
står som norm märks också då andra typer av sexualhandlingar bedöms: 

 
Den sexuella handling som [den tilltalade] utfört har bestått i att han kortvarigt 
berört målsägandens könsorgan och har inte till någon del inneburit penetration. 
Han har således inte gjort sig skyldig till vad som brukar förstås med ett oralt 
samlag.106 

	  
Detta citat är ett exempel på vad som händer då andra former av sexuella handlingar (i 
detta fall beröring med hand och tunga av kvinnas underliv) tolkas utifrån normen om 
penetration. Det föreligger en bild av hur en våldtäkt ser ut och utifrån den konstaterar 
domstolen vad som ”saknas” i aktuellt fall. På samma sätt märks normen om penetration i 
HD:s avgörande där det inte bedömdes som våldtäkt att med sin hand onanera åt en 
man.107 Även i detta fall, då en man utsätts, ligger normen om penetrerande samlag i 
bakgrunden, fastän den huvudsakligen utgår från den kvinnliga kroppen som offer. 
 
Vanligast är att avsaknad av penetration används som ett led argumentationen om att 
kränkningen varit mindre allvarlig. I NJA 2006 s 221 argumenterar hovrätten dock för att 
kränkningen varit allvarlig, trots att någon penetration inte förekommit. I detta ligger ett 
antagande om att kränkningar utan ett inträngande i kroppen bara undantagsvis kan vara 
lika kränkande som fall som innefattar penetration.  
 
Med diskursen om gärningsmannens tillfredsställelse menar jag att det återkommande 
uppställs ett samband mellan den ”tillfredsställelse” gärningsmannen getts och offrets 
uppskattade kränkning. Inte på så sätt att gärningsmannens faktiska tillfredsställelse 
diskuteras, utan snarare utifrån en typiserad bild av vilka handlingar som anses 
tillfredsställande för män. Inom denna diskurs finns en föreställning om att i de fall 
gärningsmannens sexualitet, i typisk mening, är inblandad blir kränkningen hos offret mer 
allvarlig. Denna syn går bland annat se i fråga om orala samlag. De fall där en man 
tilltvingar sig oralt samlag från en kvinna har sedan länge bedömts som mycket 
kränkande. Detta medan orala samlag utförda på kvinnor först senare och med större 
tveksamhet börjat erkännas som allvarliga kränkningar. Detta hänger också ihop med den 
tidigare diskursen om kroppens insida som mest integritetsnära.  
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Diskursen om gärningsmannens tillfredsställelse återfinns i ett flertal resonemang. 
Exempelvis bedöms det som mer kränkande att beröras med penis än med hand eller 
fingrar. Att beröra någon med penis ses som mer sexuellt för gärningsmannen än beröring 
med hand. Det kan också som exempel ges domarna som handlar om övergrepp över 
webbkamera. I dessa fall har poseringen oftast varit central vid domstolens bedömning. 
Att tvinga någon annan till sexuell handling och att titta på denna ses inte som lika 
kränkande som att själv delta i den. Diskursen framträder också i ett fall från hovrätten där 
både åklagaren i sin gärningsbeskrivning och domarna i domskälen skrev att den tilltalade 
yttrat att han tyckte att det var skönt, då han förde in fingrar i målsägandens underliv.108 
Omständigheten skrivs i en kontext där det ska förstås att uttalandet från den tilltalade 
talar i försvårande riktning. Gemensamt för dessa exempel är att det verkar ligga ett 
antagande om att en uppfattad kränkning står i någon slags relation till gärningsmannens 
eventuella tillfredsställelse. Detta menar jag också är ett sätt att se kränkningen 
huvudsakligen utifrån gärningsmannens perspektiv där dennes utövande av sin sexualitet 
blir central. Här handlar det inte om vad offret utsätts för utan vad gärningsmannen gör. 
 
 

4.3	  Analys	  
 
I det följande ska kränkningen och dess förhållande till kön och sexualitet diskuteras 
närmre. Till grund för denna analys ligger de funna diskurserna, där frågan blir vilken 
konsekvens diskurserna får för domstolens bedömning. För att sätta in diskurserna i ett 
sammanhang och bredda infallsvinklarna har också annat material använts. Det är 
huvudsakligen Petter Asp och Ulrika Andersson som skrivit om just sexuella kränkningar 
kopplade till kön. Även Kerstin Berglund kommer delvis in på detta i sin avhandling. De 
olika författarnas synpunkter kommer ställas mot varandra och till detta kommer mitt 
bidrag i form av de funna diskurserna. På detta sätt hoppas jag kunna säga något om hur 
föreställningar om kön och sexualitet spelar in i fråga om domstolens bedömning av 
kränkningens allvar. 
 
 

4.3.1	  Att	  använda	  samlag	  för	  att	  beskriva	  en	  kränkning	  
 
Samlag används idag som ett sätt att beskriva en kränkning. Samlaget får alltså stå som 
”mall” för sexuella kränkningar av ett visst allvarligt slag. Att på detta sätt ha en norm för 
sexuella kränkningar kan innebära problem. På denna grund ifrågasätter Petter Asp om 
samlag verkligen är en god utgångspunkt. Lagtexten i dess nuvarande lydelse antyder 
nämligen att samlag i sig är kränkande.109 Det är kriminaliserat att tvinga annan till samlag 
eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med 
samlag. I detta verkar ligga att samlag alltid innehåller ett visst mått av kränkning. Detta 
är en mycket märklig formulering då samlag i sig inte alls är kränkande utan det 
kränkande inslaget ligger i tvånget eller utnyttjandet. Asp skriver att det visserligen går att 
tolka jämförelsen med samlag i sin kontext på så sätt att tvånget eller utnyttjandet också 
ska inkluderas i jämförelsen. Om så är fallet menar dock Asp att borttagandet av påtvingat 
samlag enbart lett till ökad otydlighet.110 
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I det fall syftet med regleringen inte enbart anses vara att få till stånd en fungerande 
rättslig beskrivning, utan också att utgöra ett gott berättande, får regleringen sägas vara 
mindre lyckad. Förutom den rent repressiva sidan kan också sägas att det ligger i 
straffrättens intresse att verka normsättande och alltså påverka samhällsmoralen i stort. 
Mot denna bakgrund blir det märkligt med en reglering som antyder att samlag skulle vara 
kränkande – det torde inte finnas några intentioner att befästa detta synsätt i den allmänna 
moralen. Problemet ligger i att det i detta avseende inte görs någon åtskillnad mellan 
ömsesidigt och påtvingat samlag. Ett påtvingat samlag kan vara ytterst kränkande 
samtidigt som ett ömsesidigt samlag kan utgöra dess motsats. Att detta också markerades i 
lagtexten, genom ett förtydligande om att det är påtvingat samlag som åsyftas, skulle 
därför kunna vara önskvärt. Detta under förutsättning att det goda berättandet också 
erkänns som ett av lagstiftningens intressen. Om däremot motsatt ståndpunkt väljs och 
enbart en fungerande rättslig grund anses vara lagstiftningens syfte, behöver inte detta 
vara problematiskt. 
 
Andersson uppmärksammar i sin avhandling just det faktum att ingen åtskillnad görs 
mellan frivilliga och påtvingade samlag. Hon anser det märkligt att lagstiftarens mall för 
en ömsesidig sexualakt används då ett övergrepp ska definieras. Andersson skriver att en 
sexualakt som uttryck för lust och sexualitet rimligtvis ser annorlunda ut än det som kallas 
samlag vid våldtäkt.111 Berglund menar att det straffrättsliga begreppet på detta sätt 
kommit att konstrueras utifrån föreställningar om ”normal” eller ”våldsfri” sexualitet. 
Därmed begränsas våra förutsättningar att prata om kränkningen hos offret. Dessutom 
definieras inte kränkningen utifrån offrets perspektiv.112 
 
I den genusteoretiska grunden för denna uppsats ligger ett antagande om att sättet att tala 
om saker påverkar vår förståelse av dem. Utifrån detta blir det viktigt med ett relevant 
språkbruk. När det talas om ett övergrepp i termer som relaterar till ömsesidiga 
sexualhandlingar kan detta föra tankarna på fel väg. Som jag uppfattar det är det detta 
Berglund är inne på då hon menar att våra förutsättningar att prata om offrets kränkning 
begränsas. 
 
Andersson menar att det finns flera nackdelar med att använda termer som refererar till 
ömsesidigt sexuellt umgänge för att tala om övergrepp. Ett exempel på detta är då 
departementschefen skrev att omständigheter såsom smärta och varaktighet får betydelse 
för om andra sexualhandlingar kan anses jämförliga med samlag. I detta synes ligga ett 
antagande om att samlag skulle vara förenat med smärta, fastän departementschefen 
troligtvis åsyftat våldtäkt som förenat med smärta.113 
 
Ytterligare ett problem med beskrivningen av den sexuella handlingen i lagtexten är att 
den är heteronormativ. Det innebär att den utgår från att alla är heterosexuella, eller 
åtminstone att det naturliga eller normala är heterosexualitet. Att lagtexten är 
heteronormativ syftar inte på det juridiska innehållet – vi vet att paragrafen också 
tillämpas på homosexuella övergrepp. Likväl ger lagtexten rent språkligt uttryck för 
heteronormativitet. Detta är dock sanning med modifikation då den som inte läst 
förarbetena till lagtexten kan tolka den som att denna är helt neutral i fråga om sexualitet. 
Som tidigare nämnts används begreppet samlag nämligen i allmänt språkbruk om ett 
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mycket vidare område sexualhandlingar, både hetero- och homosexuella sådana. Den som 
läst förarbetena vet dock att lagtexten enbart åsyftar heterosexuella samlag. 
 
Varför kan det då vara problematiskt att lagtexten är heteronormativ? Även här måste vi 
återgå till den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen. Genom att heterosexualiteten 
uppställs som norm (i detta fall jämförelsenorm) befästs uppfattningen om heterosexualitet 
som naturligt och homosexualitet som avvikande. Genom språket formas diskurser vilka 
sätter ramar för vad som kan uttalas, av vem, vad som förutsätts och vad som ses som 
normalt. Därigenom begränsas vår förståelse av sexuella övergrepp genom att de tolkas 
utifrån en norm om heterosexualitet. Detta är en del av den diskurs Judith Butler är mest 
känd för, nämligen den heterosexuella matrisen. Enligt henne påverkas hela vår förståelse 
av omvärlden av denna matris på så vis att ramar uppställs för handlande, talande och 
tänkande. Utifrån denna utgångspunkt blir det viktigt att synliggöra och motarbeta 
heteronormativiteten. 
 
 

4.3.2	  Manlig	  sexualitet	  som	  utgångspunkt	  
 
Antalet sexuella handlingar som innefattas i våldtäktsbegreppet har med tiden utökats. 
Gemensamt för de flesta handlingar är dock fortfarande att de innehåller någon form av 
penetration (oralt samlag på kvinnor intar här en särställning). Förarbetena nämner särskilt 
fingrar eller annat i slida, samt penis i anal eller mun som jämförligt med samlag.114 
Däremot ska fall då en kvinna tvingas onanera åt en man vanligtvis inte ses som jämförligt 
med samlag.115 
 
Andersson menar att lagstiftaren främst värderat kränkningen utifrån den sexuella 
handlingen. Av sexuella handlingar har samlag alltid setts som den mest kränkande.116 
Berglund skriver att anledningen till att samlag fått denna status kan vara att 
utgångspunkten utgjorts av en viss kulturell beskrivning av vad som är sexualitet, eller vad 
som utifrån en viss kulturell tolkning av sexualitet uppfattas som mest riskfyllt för 
offret.117 Andersson menar att sedan våldtäktsbrottet började sexualiseras i och med lagen 
år 1734 går det se ett samband mellan värderingen av den sexuella kränkningen och 
handlingens likhet med samlag. Ju mer handlingen liknar ett samlag, desto mer kränkande 
är den.118 Denna uppfattning fanns också i de genomgångna domarna och jag kallar 
diskursen för samlag som den yttersta kränkningen. I detta ligger dels att samlag betraktas 
som den största kränkningen för offret, men också som en följd därav, att ju mer likheter 
med samlag som finns desto större blir kräkningen. 
 
Varför ses då kränkningen som större vid handlingar som liknar ett samlag? Enligt 
Andersson är det möjligt att lagstiftaren relaterar sexuella övergrepp till ömsesidiga 
heterosexuella relationer och därför anser att det måste förekomma ”någon form av 
(manlig) penetrering av kvinnans kropp, för att offret skall bli sexuellt kränkt i hög 
grad”.119 Hon skriver att ur ett manligt sexualitetsperspektiv uppfattas vaginal penetrering 
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ge mer tillfredsställelse än onani av penis.120 Detta skulle förklara varför penetrering av en 
kvinnas underliv ses som mer kränkande än det fall då hon tvingas onanera åt en man. 
 
De analyserade domarna visade på samma mönster som Andersson är inne på. Detta är 
vad jag kallar diskursen om gärningsmannens tillfredsställelse. Denna yttrade sig bland 
annat i RH 1989:48 då domstolen skrev: 
 

I förevarande fall har tingsrätten funnit utrett att [den tilltalade] med våld - på ett 
hårt och brutalt sätt – fört in två fingrar i [målsägandens] slida och fört sina 
fingrar fram och tillbaka inne i slidan fyra till fem gånger, något som 
[målsäganden] upplevde som mycket smärtsamt. Av [målsägandens] berättelse 
framgår att [den tilltalade] sagt att han tyckte det var skönt. 

 
I detta fall yttrar sig föreställningen om gärningsmannens tillfredsställelse som knutet till 
offrets kränkning på ett ovanligt tydligt sätt genom att domstolen räknar upp det 
tillsammans med de andra omständigheterna som talar för att kränkningen varit av 
allvarligt slag. Vanligtvis är denna diskurs något som uttrycks mer indirekt genom vilka 
handlingar som typiskt sett anses vara jämförliga med samlag och därmed av allvarligare 
slag. Andersson skriver att ”[d]et är intressant att notera att graden av kränkning i enlighet 
med nu gällande rätt korrelerar med manlig sexuell tillfredsställelse i typisk och 
traditionell mening”.121 
 
En följd av att kränkningen bedöms utifrån denna utgångspunkt är att offrets perspektiv 
hamnar i skymundan. För offret är det inte givet att det skulle vara mer kränkande att få en 
penis pressad mot sitt underliv än att tvingas onanera åt annan. Efter att Andersson skrev 
sin avhandling har lagtexten ändrats för att ytterligare poängtera att det är kränkningen och 
inte själva handlingen i sig som ska vara avgörande. Detta gör dock inte Anderssons kritik 
inaktuell då penetration fortfarande står som norm i domstolarnas överväganden.  
 
Asp har i sin artikel bemött detta och menar att regleringen trots att den är heteronormativ 
kan fylla sin funktion. En lagtext har enligt Asp två intressen att tillgodose. För det första 
ska den formuleras på så sätt att det uppställs en fungerande gränsdragning. Och för det 
andra ska det goda berättandet tillgodoses, då lagtext kan ses som normerande. Asp tar 
inte själv ställning till om samlag utgör en fungerande gränsdragning, men menar att om 
så är fallet kan regleringen vara funktionell även om den är heteronormativ.122 Det kan 
sägas att Asp har en mer praktisk synvinkel medan Andersson möjligtvis är mer teoretisk. 
 
Enligt min mening är vad Asp kallar det goda berättandet av relativt stor vikt i detta fall. 
Inte minst då det rör sig om sexualbrott och, såsom påpekats av Berglund, det är svårt att 
göra en åtskillnad mellan reglering av sexualbrott och sexualmoral. Regleringen kring 
sexualbrott påverkar vår syn på ”normal” sexualitet och vice versa. Av denna anledning 
kan det sägas finnas ett intresse av att inte ha en heteronorm (eller mer specifikt en 
penetrationsnorm) i lagstiftningen. För att återgå till den teoretiska utgångspunkten 
begränsas vår förståelse av hur vi talar om saker. I detta fall blir förståelsen av övergrepp 
begränsade av att manlig (hetero)sexualitet står som utgångspunkt. På så sätt blir 
bedömningen av kränkningen påverkad av ett tänkt samband mellan manlig 
tillfredsställelse och offrets kränkning. 
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4.3.3	  Kön	  och	  integritet	  –	  likhet	  eller	  skillnad?	  
 
I detta avsnitt ligger fokus på hur integritet och kränkning bedöms (olika) när det gäller 
män och kvinnor som offer för sexuella övergrepp. I NJA 2008 s 482 kom HD i referat I 
fram till att det utgjorde våldtäkt att föra in sina fingrar i en kvinnas underliv, medan det i 
referat II inte utgjorde våldtäkt att onanera åt en man. Dessa fall öppnar för en diskussion 
om hur kränkningen bedöms i förhållande till kön. Blir bedömningen annorlunda beroende 
på om det är en man eller kvinna som utsätts? I så fall, är det en omotiverad 
olikbehandling eller föreligger det faktiska skillnader mellan män och kvinnor som 
motiverar att åtskillnad görs? 
 
2008 års sexualbrottsutredning tog upp aktuellt HD-avgörande vid samråd med bland 
annat åklagare. Utgången i fall I ansåg ingen direkt överraskande och de som utredningen 
samrådde med menade också att det var så rättstillämpningen såg ut i underrätterna. 
Däremot var det fler som reagerade på det andra avgörandet där onani åt en man inte 
ansågs jämförligt med samlag. Flera menade att HD:s avgörande skulle tolkas så att det 
för våldtäkt mot en man krävs penetration och att det utgjorde en orimlig åtskillnad mellan 
övergrepp mot män och kvinnor. Majoriteten ansåg att det borde vara lika kränkande för 
en man att utsättas för den handling som var aktuell i referat II som det kvinnan utsattes 
för i referat I. Det fanns dock också de som menade på att avgörandena var rimliga och väl 
avvägda. 123 
 
Varför bedöms det då som mer kränkande att föra in fingrar i en kvinnas underliv än att 
med att sin hand onanera åt en man? I de genomgångna domarna gick att urskilja en 
diskurs som jag valt att kalla kroppens insida som mest integritetsnära. Genomgående 
verkar domstolarna finna att det är mer kränkande då någonting förs in i kroppen än då 
beröring av kroppens utsida sker. Petter Asp och Magnus Ulväng skriver att kroppsdelar 
kopplade till sexualitet uppfattas som särskilt integritetsnära. Mest integritetsnära är 
könsorgan, medan bröst intar något av en mellanställning. På samma sätt uppfattas 
beröring olika av olika kroppsdelar. Beröring av kroppens insida uppfattas som mest 
integritetsnära.124 Med en analys som på detta sätt utgår från integritet och intimitet blir 
det mindre integritetsnära att onanera åt någon än att genomföra penetrerande samlag. 
Därmed blir sex något mer intimt för kvinnor.125 Asp menar att denna förklaringsmodell är 
förenlig med HD:s olika ställningstagande i referat I och II.126 
 
Om Asps förklaring av integritet och intimitet som något kopplat främst till kroppens 
insida accepteras, innebär det att utgångspunkten blir skillnad mellan män och kvinnor. 
Denna skillnad får rättslig relevans på så sätt att ett särskiljande i bedömningen av 
kränkningen inte blir omotiverad utan vilar på sakliga grunder. Här är alltså idén att det 
föreligger biologiska skillnader mellan män och kvinnor som gör att ett utnyttjande av det 
kvinnliga könsorganet blir mer kränkande än ett utnyttjande av det manliga. Det skulle 
också innebära att kvinnor har ett högre skydd mot sexuella kränkningar, men detta på 
grund av att kvinnor har en högre grad av integritet kopplade till sina könsorgan. 
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Motsatsvis är det möjligt ha likhet mellan könen som utgångspunkt. Då förutsätts att 
manliga och kvinnliga kroppar har samma grad av integritet. Om detta perspektiv anläggs 
skulle det enligt Asp innebära att HD:s avgörande bygger på oväsentliga kroppsliga 
skillnader, vilket skymmer det väsentliga – nämligen frågor kring den sexuella 
kränkningen och sexuellt självbestämmande. Om detta är utgångspunkten, går det enligt 
nämnd författare påstå att HD:s avgörande innebär en strukturell diskriminering av män, 
då mäns sexuella självbestämmanderätt inte åtnjuter samma rättsliga skydd. Detta för att 
så länge penetration värderas högst kommer utnyttjande av det manliga könsorganet att 
värderas som mindre allvarligt.127 
 
Även om Asp inte själv tar ställning i frågan följer av hans analys bra verktyg för att 
diskutera kränkningsbedömningen. Anledningen till varför det är viktigt att ta ställning till 
frågan om skillnad och likhet är att det annars blir omöjligt att avgöra huruvida det råder 
enhetlighet i rättstillämpningen.128 Straffrätten bygger på att lika fall ska behandlas lika 
(och olika fall olika), vilket får till följd att om skillnader mellan män och kvinnor bedöms 
som rättsliga relevanta är olikbehandling också motiverad. 
 
Utifrån Högsta domstolens avgörande och de i övriga fall funna diskursen om kroppens 
insida som mest integritetsnära, får sägas att det dominerande perspektivet i domstolarna 
idag är skillnad. Faktum är att domarna mer eller mindre uttryckligen säger att 
inträngandet är det mest kränkande. Här vill jag dock bemöta Asps slutsats om att det 
utifrån ett perspektiv om likhet skulle innebära en strukturell diskriminering av män. Det 
är visserligen sant, men han missar också att det medför större problem, inte bara för män. 
Dels har män också en insida (jämför anala och orala samlag) vilken kan utnyttjas på 
samma sätt som hos kvinnor. Och dels kan det kvinnliga könsorganet utnyttjas också utan 
att penetration sker. Att sätta penetration högst på kränkningsskalan innebär alltså att flera 
fall som inte ”följer mallen” exkluderas. Det skulle alltså innebära att det utifrån nämnda 
perspektiv inte bara är män som diskrimineras utan också fall där utnyttjande av den 
kvinnliga kroppen sker på ett icke heteronormativt vis. 
 
Utifrån det teoretiska ramverket för denna uppsats ligger det närmast till hands att utgå 
från att män och kvinnor i grunden är lika. Utifrån ett konstruktivistiskt synsätt är det 
svårt, eller till och med omöjligt, att hävda att manliga och kvinnliga kroppar av naturen 
skulle ha olika hög grad av integritet kopplade till sig. Om detta hävdas skulle 
utgångspunkten vara essentialistisk istället för konstruktivistisk. Utifrån den 
konstruktivistiska utgångspunkten kan alla föreställningar om olika grad av integritet 
kopplas till konstruktionen av kön. På detta sätt skulle tillskrivandet av högre grad av 
integritet hos kvinnokroppen kunna utgöra en del i skapandet av kön – eller det Butler 
skulle kalla görandet av genus. 
 
Om det nu inte föreligger ett biologiskt eller naturligt samband mellan kön och integritet 
blir det problematiskt om domstolarna har denna utgångspunkt i sin bedömning. Asp 
menar att det utifrån ett perspektiv om likhet skulle innebära att män strukturellt 
diskrimineras av rättssystemet i denna fråga. Jag menar att detta inte enbart drabbar män 
utan offer för alla övergrepp som inte sker enligt den heterosexuella normen. Om 
utgångspunkten är att alla kroppar har samma grad av integritet blir det också omöjligt att 
motivera ett olika starkt skydd för dessa utifrån kategorin kön. Att över huvud taget 
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uppställa kön som kategori då sexuella kränkningar och integritet diskuteras blir därmed 
irrelevant. 
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5.	  Avslutning	  
 

5.1	  Slutsatser	  om	  gällande	  rätt	  
 
Som en inledning på det avslutande kapitlet ska göras ett försök att sammanfatta rättsläget 
kring kvalificerade sexuella handlingar. Vad kan sägas ingå i gällande rätt och i vilka 
frågor ger gällande rätt inte svar, alternativt flera svar? De handlingar som med största 
säkerhet kan sägas vara jämförliga med samlag är anala och orala samlag. I detta avseende 
innefattas endast orala samlag utförda på män, vilket länge utgjort definitionen på orala 
samlag i rättsliga källor. Anala och denna form av orala samlag har sedan 1980-talet i 
regel ansetts lika kränkande som samlag. Underrättsavgöranden tyder på att det för att 
räknas som oralt samlag krävs inträngande med penis i mun – beröring mellan penis och 
tunga kan falla utanför definitionen av oralt samlag och därmed också utanför definitionen 
av våldtäkt. 
 
Vidare kan konstateras att det i förarbeten och prejudikat anses jämförligt med samlag att 
föra upp föremål eller fingrar i kvinnas underliv. Inträngande i kroppen tillhör generellt de 
mest kränkande övergreppen enligt avgörande från HD. Från hovrätterna finns dock 
exempel på när denna form av övergrepp inte ansetts kvalificerad. Det har då varit fråga 
om en handling av kortare varaktighet vilken inte inneburit smärta. Det kan tyckas att 
dessa fall ligger relativt nära det då HD dömde för våldtäkt då den tilltalade fört upp 
fingrar i målsägandens underliv då denna låg och sov.129 Det är dock svårt att spekulera i 
om skillnaden mellan HD:s avgörande och hovrättsavgörandena visar på att kravet på den 
sexuella handlingen har ställts högre i hovrätten än i HD. Troligtvis ligger det närmre till 
hands att dra slutsatsen att alla former av inträngande i kvinnas underliv inte 
nödvändigtvis utgör en kvalificerad sexuell handling utan omständigheterna i det enskilda 
fallet får vara avgörande. 
 
Någonting som visat sig vara delvis oklart är hur fallen av orala samlag utförda på kvinnor 
ska bedömas. Framförallt är det definitionen av oralt samlag som vållat problem. Efter att 
HD i NJA 2008 s 1096 uttalat att utan penetration utgör inte en sexuell handling vad som 
brukar förstås med oralt samlag tycks vissa meningsskiljaktigheter uppstått. I efterföljande 
förarbeten gjordes ett förtydligande om att orala samlag bestående i att någon med tunga 
vidrör kvinnas underliv kan utgöra en handling jämförlig med samlag, oavsett om 
penetration skett eller inte.130 Definitionen som oralt samlag kan få betydelse eftersom 
orala samlag som regel antas innebära en kvalificerad sexuell handling. HD:s avgörande 
och förarbetena kan här sägas ge olika bud. Då förarbetena skrevs senare än domen skulle 
det kunna sägas att dessa bör ge den mest aktuella bilden av gällande rätt. Det är dock 
svårt att säga att prejudikatvärdet av HD:s avgörande därmed skulle anses lika med noll. 
En viss konflikt kvarstår därför. 
 
På ett område tiger de tyngre vägande rättskällorna helt. Detta är i fråga om sexuella 
handlingar vilka inte innefattat någon fysisk beröring – såsom övergrepp via webbkamera. 
Inget fall av detta slag är prövat av HD och i aktuella propositioner sägs ingenting om 
saken. I en SOU sägs det dock att det bör vara möjligt att se dessa handlingar som våldtäkt 
och i hovrätten har de bedöms som sexuella handlingar, dock ej kvalificerade. Skälen till 
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att det råder viss tveksamhet till att bedöma dessa handlingar som våldtäkt tycks vara två. 
Dels har sexualbrott av tradition betraktas som egenhändiga brott, varvid det skulle 
uteslutas att den som inte själv deltagit i handlingen kan ses som gärningsman. Och 
vidare, om det anses som en sexuell handling är det oklart om kränkningen skulle kunna 
anses tillräckligt allvarlig för att handlingen skulle vara kvalificerad. Då det varken är 
prövat av HD eller propositionen uttalar sig får det dock sägas att frågan står öppen. 
Eventuellt är sexualbrott på väg att utvecklas bort från kategorin egenhändiga brott och 
med detta skulle det bli möjligt att bedöma denna typ av handlingar såsom våldtäkt. 
 
Vad gäller själva jämförelsen kan frågas vad som står som utgångspunkt för denna. För att 
det ska vara fråga om ett samlag i juridisk mening krävs inte att detta fullbordats genom 
penetration, utan tillräckligt är att mannens och kvinnans könsorgan kommer i beröring 
med varandra. Frågan är då om det är utifrån denna definition av samlag som jämförelsen 
ska göras, eller om det är ett fullbordat samlag som ska stå som norm. Om jämförelsen 
görs utifrån ”minimikraven” för samlag borde rimligtvis fler handlingar komma att 
omfattas än om jämförelsen sker utifrån ett fullbordat samlag. Vad domstolarna sätter som 
jämförelsenorm har dock inte framgått någonstans i det genomgångna materialet. Själv 
anser jag det problematiskt om domstolarna ska syssla med jämförande verksamhet om 
det inte är fastslaget vad de ska jämföra med. Poängen med en jämförelsenorm går på så 
vis förlorad. Den enda ledning som finns i detta avseende är alltså lagtexten. Med tanke på 
dennas språkliga utformning bör det inte göras åtskillnad mellan samlag i de fall detta 
utgör det brottsliga momentet gentemot de fall då samlag står som utgångspunkt för 
jämförelse med andra sexuella handlingar. En rent språklig tolkning av lagtexten pekar 
därför på att det är utifrån ”minimikraven” som jämförelsen ska göras. Men om så faktiskt 
sker går inte att svara på. 
 
Slutligen var frågan vilka omständigheter som har betydelse för bedömningen av 
kränkningen. Förarbetena anger i detta avseende att handlingens varaktighet, om den 
inneburit smärta eller kroppsskada eller varit förenad med förnedrande inslag kan ha 
betydelse. Men också andra omständigheter kan spela in. Enligt förarbetena krävs det 
dock att ett åtskiljande görs mellan de omständigheter som påverkar kränkningen genom 
hela brottet och de omständigheter som påverkar specifikt den sexuella kränkningen.131 
Vid noggrann läsning av HD:s avgörande NJA 2008 s 482 referat II kan också utläsas en 
viss restriktivitet med att väga in omständigheter som inte direkt relaterar till just den 
sexuella kränkningen. Jag skulle därför vilja påstå att möjligheterna att väga in andra 
omständigheter än de som räknas upp i förarbetena är relativt begränsad. Sen kan givetvis 
fler omständigheter få betydelse i senare led, då brottets svårhetsgrad och straffvärde 
bedöms. 
 
 

5.2	  Iakttagelser	  utifrån	  ett	  genusperspektiv	  
 
Utifrån funna diskurser och annat material har vissa iakttagelser om kön och sexualitet 
kunnat göras. Jag vill inte här tala om slutsatser: en slutsats antyder att det är fråga om ett 
mer eller mindre slutligt konstaterande. I detta fall finns dock begränsningar i hur stora 
slutsatser det är möjligt att dra. Dels är de analyserade domarna begränsade till sitt antal – 
därmed också möjligheten att dra slutsatser. Men det är också så att de ställda frågorna ger 
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möjlighet till större filosofiska djupgrävningar – någonting som denna framställnings 
format inte möjliggör. Jag vill därför inte påstå att jag bär på några slutliga svar utan talar 
hellre om resultatet såsom iakttagelser. 
 
Inledningsvis kan konstateras att lagtexten i sin utformning är heteronormativ. 
Utgångspunkten, alltså jämförelsenormen, är det heterosexuella samlaget. Det är möjligt 
att mena att denna utgångspunkt är oproblematiskt om det samtidigt menas att 
lagstiftningens enda syfte är att ställa upp en fungerande gränsdragning. Utifrån de 
teoretiska ramarna för denna uppsats kan det dock hävdas att heteronormativiteten i sig är 
problematisk. Detta för att sättet att tala får konsekvenser exempelvis för vår uppfattning 
om vad som är ”normal” sexualitet, vad som är ett övergrepp etc. På denna grund kan 
också ifrågasättas om det är en god lösning att tala om sexuella övergrepp utifrån termer 
som syftar till ömsesidiga sexuella handlingar.  
 
Andersson menar att det är den manliga sexualiteten som fått stå som ”mall” då övergrepp 
definieras. Detta har fått till följd att de grövsta övergreppen är de som innehåller någon 
form av penetration. Penetrationen är det som förknippas med manlig sexualitet och 
därmed blir detta också en förutsättning för att bedöma kränkningen som allvarlig. Om 
utgångspunkten istället varit den kvinnliga sexualiteten hade kränkningsbedömningen 
troligtvis sett annorlunda ut eftersom penetrationen inte har samma del i denna. Dock kan 
ifrågasättas om våra uppfattningar om ”normal” sexualitet – oavsett kvinnlig eller manlig 
– ska tjäna som utgångspunkt i bedömningen av ett övergrepp. Ett övergrepp ser rimligtvis 
annorlunda ut än ett ömsesidigt samlag. 
 
I materialet har framkommit två diskurser vilka jag valt att kalla diskursen om 
gärningsmannens tillfredsställelse och diskursen om kroppens insida som mest 
integritetsnära. Dessa visar på att vår förståelse av sexuella kränkningar präglas av synen 
på manlig sexualitet kontra kvinnlig intimitet. Medan det manliga könet fått utgöra mallen 
för förövaren har det kvinnliga stått som utgångspunkt för offret. Detta visar sig i att det 
kvinnliga könsorganet – åtminstone dess insida – antas ha en högre grad av integritet än 
det manliga. Detta har yttrat sig i domstolarnas formuleringar om att handlingar riktade 
mot kroppens insida generellt är de mest kränkande. Med denna grund har utnyttjande av 
det manliga könsorganet genom onani inte setts som en tillräckligt allvarlig kränkning för 
att utgöra våldtäkt. Om utgångspunkten är att det manliga och kvinnliga könsorganet har 
samma grad av integritet skulle det innebära att män som offer diskrimineras. Detsamma 
kan dock hävdas om utnyttjande av det kvinnliga könsorganet som inte innefattat 
penetration. Detta då utgångspunkten är heteronormativ och sätter penetration högst på 
kränkningsskalan. 
 
 

5.3	  Att	  förena	  straffrätt	  och	  genusvetenskap	  
 
Det går att fråga sig vari vinsten ligger i att föra in ett genusperspektiv i en straffrättslig 
uppsats. Ett tvärvetenskapligt perspektiv kan motiveras av att juridiken inte rör sig i ett 
vakuum, utan är beroende av den miljö den verkar i. Här går påverkan åt båda håll: 
juridiken formas av det samhälle den verkar i och åt andra hållet formas samhället i någon 
mån av juridiken. Föremålet för denna uppsats har varit hur det rättsliga innehållet formas 
av föreställningar om kön och sexualitet. Samtidigt hade det varit möjligt att från andra 
hållet se till hur kön och sexualitet konstrueras genom rätten. 
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Att undersökningar om kön och sexualitet kan vara intressanta för genusvetenskapen är 
redan givet. Men varför har detta relevans inom just det rättsvetenskapliga området? Här 
kan ges flera svar och jag tänker ge några av de jag kan komma på. Dels föreligger det en 
strävan efter objektivitet inom rätten. Likhet inför lagen brukar symboliseras av moder 
Justitia med ögonbindel. För att bäst främja detta syfte kan tänkas att det mest relevanta 
vore att helt blunda för allt som har med kön och sexualitet att göra, eftersom det inte ska 
påverka den rättsliga bedömningen. Denna lösning vore dock att förenkla problemet. Vi är 
alla redan påverkade av den samhälleliga kontexten och bär på föreställningar eller 
fördomar som påverkar vår uppfattning om det rättsliga problemet. Att synliggöra dessa 
föreställningar kan vara ett första steg mot ett kritiskt förhållningssätt gentemot dem. Med 
detta menar jag att medvetenheten främjar objektiviteten. 
 
Vidare kan kunskaper från genusvetenskapen komma till användning då 
rättstillämpningen på något sätt ska utvärderas. Utomrättsliga perspektiv kan vara 
användbara vid undersökningar om huruvida tillämpningen är enhetlig eller rättvis. 
Utomrättsliga kunskaper kan också få betydelse eftersom domstolen inte arbetar med 
enbart rent juridiska begrepp. Begrepp som sexuell integritet och kränkning har egentligen 
ingen juridisk definition utan rör sig utanför det rent rättsliga området. Därmed blir 
förståelsen också beroende av andra kunskapsområden. Det krävs också att domstolen gör 
vissa ställningstaganden innan den kan döma. Detta kan exempelvis handla om huruvida 
utgångspunkten för bedömningen bör vara likhet eller skillnad mellan könen. Utan att 
utgångspunkterna fastslås går det inte gå vidare i bedömningen och avgöra vad som kan 
vara jämförligt med samlag eller mer eller mindre kränkande. Genusvetenskapen blir 
alltså ett verktyg för att fastställa vissa utgångspunkter. 
 
 

5.4	  Ett	  lege	  ferenda-‐perspektiv	  
 
I denna framställning har antytts att den nuvarande regleringen inte är helt 
tillfredsställande i alla avseenden. Med tanke på detta vore det märkligt att avsluta utan att 
säga något om hur det hade kunnat se ut istället. Jag vill därför ge några egna tankar om 
hur en alternativ reglering skulle kunna se ut. Utgångspunkten är att jämförelsenormen på 
något sätt är problematisk. I första hand är det heteronormativiten jag anser bör tas bort. 
Att helt ta bort jämförelsenormen behöver dock inte vara nödvändigt för detta ändamål. 
Anledningen till att det finns en norm vilken jämförelser görs utifrån är att tydligheten på 
så sätt ska öka. Tanken är att om det finns en preciserad utgångspunkt finns det något att 
förhålla sig till, varvid inte hela bedömningen blir relativ. Det finns alltså en ”konstant” i 
den juridiska bedömningen. 
 
Ett alternativ vore att behålla jämförelsenormen, men förändra dess innehåll. Som tidigare 
påpekats är lagtexten i sig inte språkligt heteronormativ. Begreppet samlag talar explicit 
inte om att det rör sig om heterosexuella samlag. Däremot förändras detta av den rättsliga 
kontexten vilken kopplar samlag endast till heterosexuella sådana. En möjlig förändring 
vore därför att behålla lagtexten i sin nuvarande lydelse, men förändra definitionen av 
samlag. Detta skulle innebära att istället för att ha en smalare juridisk betydelse skulle den 
allmänna definitionen användas. På så sätt skulle lagtexten också få en närmre anknytning 
till det vardagliga språket. Här finns det dock ett problem som uppstår och det är att den 
allmänna definitionen är för oprecis för att kunna användas i juridiska sammanhang. Det 
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finns dock möjlighet att här, på så vis som är vanligt inom svensk rätt, ge en mer precis 
definition i förarbetena. Då skulle visserligen begreppet tappa lite av sin koppling till det 
allmänna språkbruket igen, men det skulle ändå ligga närmre detta än tidigare. 
 
Mot detta kan hävdas att det saknas anledning att ens ha en jämförelsenorm om denna inte 
är tillräckligt precis. Här kan visserligen inflikas att dagens jämförelsenorm inte är så 
exakt heller – det är fortfarande delvis oklart om jämförelsen ska utgå från ett fullbordat 
penetrerande samlag eller det fall då mannens och kvinnans könsorgan kommer i kortvarig 
beröring med varandra. Utifrån detta synsätt går det dock fråga sig om det ens krävs en 
”konstant” eller om hela bedömningen kan vara relativ. Rekvisitet skulle då utgöras av 
exempelvis grov kränkning av den sexuella integriteten, eller liknande. Mot en reglering 
utan jämförelsenorm skulle rättssäkerheten kunna tala, men jag vill också påpeka att 
liknande relativa rekvisit återfinns på andra ställen i brottsbalken. Ett exempel är brottet 
grov kvinnofridskränkning där det finns ett krav på att gärningarna ska ha utgjort ett led i 
en upprepad kränkning av den personliga integriteten och varit ägnade att allvarligt skada 
personens självkänsla. Om dessa rekvisit ansetts tillräckligt precisa för att gå igenom 
lagstiftningsprocessen är det svårt att se att inte ett liknande relativt begrepp skulle kunna 
användas i fråga om våldtäkt.  
 
Som jag ser det finns det alltså två alternativa sätt att utforma en lagtext: att förändra 
jämförelsenormens innehåll eller helt ta bort den. I vilket fall skulle det krävas en större 
utredning för att kunna ge ett mer precist förslag – något som ligger utanför syftet med 
denna uppsats. Jag nöjer mig därför med att ha väckt dessa tankar och lämnar därmed 
frågan om lagens eventuella förändring.  
 
 

5.5	  Avslutande	  ord	  
 
Med denna uppsats hoppas jag att rättsläget kring kvalificerade sexuella handlingar på 
något sätt har förtydligats. Vissa frågor har kunnat besvaras medan andra har fått lämnas 
obesvarade. Detta är givetvis en del i resultatet då de uteblivna svaren visar på någon slags 
lucka inom gällande rätt. Som ett exempel har inte kunnat besvaras om övergrepp via 
webbkamera kan ses som jämförliga med samlag. Detta för att rättskällorna inte ger något 
klart och entydigt svar på hur frågan ska behandlas. Men även ett konstaterande om att 
frågan är obesvarad kan vara en del i utredningen av gällande rätt. 
 
Förutom att säga något om gällande rätt hoppas jag också att denna uppsats visat på hur 
den kulturella förståelsen av kön och sexualitet påverkar innehållet i rätten. Och denna 
påverkan är en nödvändighet – jag vill inte driva en tes om att rätten på något sätt ska 
frikopplas från sin samhälleliga kontext. Däremot önskar jag bidra till en ökad 
medvetenhet om hur denna kontext ser ut och hur det påverkar rätten.
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