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Summary 

Incest is a crime which for many centuries has changed both name and 

ground for criminalization. Although there is disagreement whether the of-

fense is relevant in today's legislation, the crime still remain in chapter 6 § 7 

BrB. The offense has been around since medieval times and even the earli-

est written laws contain provisions on incest. The purpose of this study is to 

investigate the crime of incest in Sweden through history, from the middle 

ages to the present, and to discuss how society and the legislature’s view of 

incest have changed. Based on this, I will discuss the criminalization from a 

de lege ferenda perspective. 

 

Already in provincial laws from the 13th century, there were rules regarding 

incest and the forbidden trails were blood related relatives and relatives in 

law. The penalty for incest at this time was high fines. The church's connec-

tion to the law was strong and incest was considered a high treason against 

God. When the protestant doctrine became the state religion in Sweden in 

the 16th century, the church advocated that the harsh criminal laws from the 

Bible would apply as criminal law. The widespread belief was that the mis-

ery that prevailed, such as the plague and famine, was God's punishment for 

human sins. Therefore, the punishments for criminals were hard, and in 

1563 death penalty was introduced as punish for incest. 

 

In 1608 part of the Bible elevated to law through an appendix. The punish-

ments were still severe and the degree of relatedness decided the seriousness 

of the crime. It was the very act that needed to be punished, therefore every-

one involved was sentenced to death, even if one party was in fact exploited 

or forced by the other. When the age of enlightenment arose in Sweden, the 

application of the strict biblical text started to cease. Certain circumstances 

could lead to a more lenient sentence, and for the first time one person could 

be considered more of a victim than accomplice. The law was revised but 

the religiously strict approach continued to characterize the legislation. The 

death penalty was abandoned for the crime at the end of the 18th century. 

 

In the 19th century, the law became more secular and community oriented. 

The offense changed its designation and the forbidden trails were basically 

the same as before. The death penalty was replaced by long prison sen-

tences. In the criminal act from 1864 the law made a difference between the 

older and younger person involved, in regard to the length of the penalty. 

During the 20th century the incest-law was considered too far-reaching and 

extensive investigations of the crime incest were made, where the criminal 

area became more restricted. Several of the forbidden trails were decrimi-

nalized in the 20th century, and today only heterosexual intercourse with an 

offspring or biological sibling remains. The mainly motives for keeping the 

criminalization today are that there is an extensive societal taboo on incest 

that the legislature should consider, and the risk of genetically transmissible 
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diseases. The latter argument has often been discussed, and opinions are not 

undisputable among experts. 

 

It is important when talking about incest to distinguish the difference be-

tween abuse situations and the relationships entered into voluntarily. The 

first case is obviously something that requires counteractions, especially if 

it´s involving children. In BrB there are other provisions that protect the vul-

nerable in such situations, and that takes precedence over the crime of in-

cest. But what is the reason to criminalize relationships built on free will? 

What makes the law peculiar is the argument that sexual relations with a 

family member do not promote a healthy family life. Yet only heterosexual 

relationships falls under the law´s comprehension. Furthermore, the term 

family needs to be defined as the criminalization of siblings only implies to 

biologically related siblings. Stepsiblings and adopted family members are 

not included in the criminalization. In my opinion this makes the law highly 

outdated and illogical. If the law of incest should remain, it requires that a 

proper investigation is done on the actual genetic risks, and that the legisla-

ture closer defines the extent of the incest taboo. It has often been discussed 

whether the offense sexual intercourse with an offspring or biological sib-

ling should be removed completely from the current penal code. The ques-

tion is whether or not it is time to bury this ancient crime once and for all? 
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Sammanfattning 

Incest är ett brott som under många århundraden bytt både namn och krimi-

naliseringsgrunder. Trots att det råder delade meningar huruvida brottet är 

relevant i dagens lagstiftning finns brottet i 6 kap. 7 § BrB. Brottet har fun-

nits ända sedan medeltiden och redan i de tidigaste nedskrivna lagarna finns 

bestämmelser om incest. Uppsatsens syfte är att undersöka hur brottet incest 

sett ut i Sverige genom historien från medeltiden till nutid, samt att disku-

tera hur samhällets och lagstiftarens syn på incest har förändrats. Utifrån 

detta diskuteras brottet i analysen ur ett de lege ferenda-perspektiv. 

 

Redan i landskapslagarna från 1200-talet fanns bestämmelser om incest, el-

ler blodskam som var beteckningen, och de förbjudna leden var blodsrelate-

rade släktingar och svågerskap. Straffet för incest var vid denna till böter. 

Kyrkans koppling till lagen var tydlig och blodskam ansågs vara ett hög-

målsbrott, dvs. ett brott mot gud. När den protestantiska läran blev statsre-

ligion i Sverige på 1500-talet förespråkade kyrkan att bibelns hårda straff-

rättsliga regler skulle tillämpas. Den utbredda tron var att misären som rådde 

i form av pesten och missväxt var guds straff för att människan syndat. Där-

för ville man straffa brottslingar hårt, och 1563 infördes dödsstraff för blod-

skamsbrottet.  

 

År 1608 blev delar av bibeln upphöjda till lag i ett appendix. Straffen var 

hårda och det var graden av släktskap som avgjorde brottets allvarlighet. Det 

var själva handlingen som skulle straffas, varför alla inblandade dömdes till 

döden, även om den ena i själva verket utnyttjat eller tvingat den andra. När 

upplysningstankarna kom till Sverige började avsteg göras från den hårda 

tillämpningen av bibelns ordalydelse. Vissa faktorer kunde innebära straff-

lindring och för första gången kunde den ena betraktas mer som ett offer än 

medgärningsman. Lagen omarbetades men den religiöst stränga synen fort-

satte prägla lagstiftningen. Dödsstraffet slutade användas för blodskams-

brottet på slutet av 1700-talet.  

 

Under 1800-talet blev lagen mer sekulariserad och samhällsinriktad. Brottet 

bytte beteckning till otukt och de förbjudna leden var i stort sett samma som 

innan. Dödsstraffet försvann och ersattes med långa fängelsestraff. I 1864 

års lag gjordes även skillnad på den äldre och yngre inblandade vad gällde 

straffsats. På 1900-talet kändes lagen om otukt alltför långtgående och det 

gjordes omfattande utredningar av incestbrottet där det straffbara området 

inskränktes. Flera av de förbjudna leden avkriminaliserades under 1900-talet 

och idag återstår endast heterosexuella samlag med barn eller barns av-

komma och helsyskon. Dagens motiv är dels att det råder en samhällelig 

tabu kring incest som lagstiftaren vill beakta, samt arvsgenetiska skäl. Ris-

ken för att i en incestuös relation få barn med genetiska skador har diskute-

rats flitigt men åsikterna är inte entydiga.  
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Det är viktigt när man talar om incest att göra en åtskillnad mellan över-

greppssituationer och de relationer som ingås helt frivilligt. Det första fallet 

är självklart något som måste motarbetas, allra mest om det involverar barn. 

I BrB finns andra bestämmelser som skyddar utsatta i sådana situationer, 

och som har företräde framför incestbrottet. Men vad finns det för anledning 

att kriminalisera de frivilliga relationerna? Det som gör lagen märklig är ar-

gumentet att sexuella förbindelser inte främjar ett sunt familjeliv. Ändå är 

det bara heterosexuella relationer som faller under lagen. Vidare måste ter-

men familj definieras eftersom kriminaliseringen för syskon endast gäller 

helsyskon. Styv- och adoptivsyskon/barn ingår alltså inte i kriminali-

seringen. Detta gör lagen högt omodern och ologisk enligt min åsikt. Om la-

gen om incest ska finnas kvar krävs att en ordentlig utredning görs angående 

de genetiska riskerna, samt att lagstiftaren närmare definierar incesttabuns 

utsträckning. Det har många gånger diskuterats huruvida brottet samlag med 

avkomling eller helsyskon borde tas bort helt från dagens BrB. Frågan är om 

det inte är dags att begrava detta uråldriga brott? 
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Förkortningar 

BrB   Brottsbalken 

 

MELL   Magnus Erikssons landslag 

 

MG   Missgärningsbalken 

 

KRLL   Kristoffers landslag 

 

RFSU Riksförbundet för sexuell            

upplysning 

 

RFSL Riksförbundet för sexuellt             

likaberättigande 

 

SL   Strafflagen 

 

SOU   Statens offentliga utredning 

 

ÄVGL   Äldre västgötalagen 



 6 

1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Inom rättsvetenskapen har man länge ställt sig frågan vad det egentligen är 

som gör att en handling kriminaliseras. Det enkla svaret är att ett brott är en 

handling som finns med i brottskatalogen i BrB. Men vad är det egentligen 

som gör att en handling hamnar i brottskatalogen? Vi människor verkar ha 

en naturlig instinkt som talar om för oss vad som är moraliskt rätt och fel. 

Även om det till viss del skiljer sig mellan olika kulturer, rättssystem och 

tidsepoker så finns en del handlingar som både ofta och globalt sett varit kri-

minaliserade. Motiven och syftena bakom dessa handlingar verkar inte hel-

ler variera särskilt mycket i olika länder. Medan vissa handlingar varit mora-

liskt förkastliga sedan romarrikets tid, har andra brott utvecklats allteftersom 

samhället förändrats. I vissa fall har lagstiftaren varit flexibel och följt med i 

utvecklingen. Detta innebär både att nya kriminaliseringar tillkommit, och 

att vissa brott som tidigare setts som de mest förkastliga är en rättighet idag, 

som till exempel homosexualitet. Så sent som på 1940-talet var homosexua-

litet fortfarande en kriminell handling i Sverige. Det har dessbättre föränd-

rats till idag men i nära 80 stater är homosexualitet fortfarande ett allvarligt 

brott.  

 

Ett brott som genom historien både bytt namn och kriminaliseringsgrund är 

incest. Redan i de äldsta skrivna landskapslagarna från 1200-talet var sexu-

ell samvaro med familjemedlem kriminaliserat. Ordet incest kommer från 

latinets incéstus, som betyder oren eller befläckad.1 Termen har aldrig an-

vänts i lagstiftningen utan har fram till 1900-talets mitt kallats blodskam el-

ler otukt med familjemedlem. Idag betecknas brottet samlag med avkomma 

respektive samlag med syskon och regleras i BrB 6 kap. 7 §.  

 

Det är inte endast beteckningen på brottet som förändrats genom åren. Även 

motiven har varierat, och vad som är skyddssubjektet har inte alltid varit 

självklart. Vid några tillfällen har det till och med diskuterats om kriminali-

sering av incest överhuvudtaget behövs. Det mest förekommande argumen-

tet i modern tid är det arvsgenetiska perspektivet samt samhällets etiska syn 

på incest, medan det under medeltiden helt sonika motiverades med att 

blodskam var ett brott mot guds egen lag. Trots olika grunder och lagstifta-

rens till och från veliga inställning är detta ett område inom straffrätten som 

ur samhällets synpunkt alltid ansetts tämligen förkastligt och tabubelagt och, 

vill jag påstå, görs än idag. Att tabun lever kvar och att lagstiftaren tar stor 

hänsyn till detta i lagstiftningen gör brottet extra intressant. En handling 

som är tabubelagd ifrågasätts sällan eftersom det anses som självklart ur 

samhällets synpunkt att den är felaktig. Frågan man kan ställa sig här är om 

det inte är vanskligt att ha lagstiftning som accepteras utan vidare, på grund 

av att det alltid, genom historien, har varit en felaktig handling? 

                                                 
1 http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/lang/incest, 2013-12-09, kl. 12:35. 

http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/lang/incest
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka brottet incest i Sverige från högme-

deltid till nutid. Jag ämnar gå igenom de viktigaste strafflagarna och utreda 

vilken kriminaliseringsgrund som har legat/ligger bakom, samt hur synen på 

offer och gärningsman utvecklats. Syftet är vidare att med den rättshisto-

riska och nutida utredningen som grund diskutera brottet incest ur ett ”de 

lege ferenda-perspektiv”, dvs. hur lagen borde vara. 

1.3 Frågeställning och avgränsning 

För att uppfylla syftet ställs följande frågeställningar upp: 

 

 Hur har lagstiftningen om incest sett ut i Sverige från medeltid fram 

till idag och vilka har varit de förbjudna leden? 

 Vilka syften har motiverat kriminaliseringen? 

 Hur har synen på gärningsman/offer förändrats? 

 Vilka syften ligger bakom kriminaliseringen idag? 

 Behövs brottet incest fortfarande eller är det en förlegad rest som vi 

inte kan eller vill bli av med? 

 

Uppsatsen behandlar över ett halvt milleniums strafflagar och därmed är det 

med tanke på tidsramen och utrymmet nödvändigt att avgränsa uppsatsom-

rådet. Fokus ligger på de största och, för ämnet, mest intressanta lagreform-

ationerna och mindre omarbetningar lämnas därhän. Det är endast den 

svenska lagstiftningen som kommer behandlas. Jag har valt att inte studera 

praxis närmare av arbetsekonomiska skäl, men enstaka exempel kommer tas 

upp för att belysa i vilken utsträckning brottet har förekommit samt hur 

domstolen har diskuterat i rättsbedömningen.  

 

Valet av tidsram har gjorts på grund av att incest är ett brott som under flera 

århundraden förändrats och omarbetats. Under 1500-talet blev Sverige pro-

testantiskt vilket påverkade strafflagstiftningen avsevärt. På 1600-talet fick 

vi en ny straffordning och synen på straff och brott förändrades i många 

hänseenden. 1700- och 1800-talet var början till den moderna strafflagstift-

ningen med missgärningsbalken i 1734 års lag och 1864 års strafflag. Under 

1900-talets första hälft lades grunden till den lagstiftning som gäller idag 

och på senare tid har lagen omarbetats en hel del, främst språkliga och red-

aktionella förändringar men även i en del rättspolitiska hänseenden.  

 

Incestbrottet har genom historien haft nära anknytning med äktenskapsrät-

ten. De relationer där sexuella relationer var förbjudet var även ofta sådana 

relationer där äktenskap inte var tillåtet. Därför är det oundvikligt att ibland 

diskutera incestbrottet i förhållande till äktenskapsrätten. Jag har valt att 

göra detta, utan att närmare gå in på äktenskapsrätten, för att belysa vilka 

samhälleliga strukturer som har bidragit till lagstiftningen. 

 

 



 8 

1.4 Metod och material 

För att uppfylla syftet och besvara frågeställningen har främst en rättshisto-

risk metod använts. Uppsatsen behandlar rättsreglernas utveckling samt 

samhällssynen på detta straffrättsområde under den valda perioden utifrån 

både rättskällor och litteratur. I den del som behandlar den moderna lagstift-

ningen har en klassisk rättsdogmatisk metod använts genom studier av lag-

text och förarbeten. 

 

En faktor som har spelat roll för de tidiga källorna är läsbarheten. De äldsta 

skrifterna, som till exempel ÄVGL har varit svår att läsa i originaltext varför 

materialet här består i andrahandskällor. Det har även varit bristfälligt med 

förarbeten till dessa tidiga rättskällor och därför har rättshistorisk doktrin 

använt för att kunna tolka lagen och dåtidens samhällsklimat. Studien base-

ras uteslutande på svenska källor och vid de tillfällen där ett komparativt 

perspektiv används är det de jämförelser som gjorts i svenska förarbeten. 

 

Under Humanist- och teologdagarna i Lund 2013 hölls en föreläsning av 

Connie Clementsson om förbjudna förbindelser från 1700-talet fram till idag 

som använts som material och inspiration till analysen.  

1.5 Forskningsläge 

Bakom lagar finns det ofta ett gediget omfång med förarbeten. Vad gäller 

incestbrottet är det inte ett lika hett ämne idag som det tidigare varit. Även 

praxis är sparsamt förekommande nu. Det som straffrättsligt diskuteras idag 

är skydd för barn och minderåriga, varför incest ibland dyker upp när det 

gäller dessa frågor. Brottet finns i 6 kap. BrB under rubriken sexualbrott, 

men när sexualbrottslagstiftningen diskuteras idag är det främst fokus på 

våldtäkt och övergrepp mot barn. I övrigt verkar inte incestbrottet i nutid ge 

upphov till många debatter. På 1900-talets senare hälft började den medi-

cinska och arvsbiologiska aspekten lyftas fram vilket resulterade i en del de-

batter om i vilken utsträckning incest medför att risken för ärftliga sjukdo-

mar ökar. Det har inte gjorts en grundlig utredning av detta i nutid och rege-

ringen har efterfrågat att det ska genomföras en ordentlig översyn av brottet 

samlag med avkomma eller helsyskon, för att tydligare reda ut vilka faktiska 

risker som finns.  
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2 Incestbrottet från medeltiden 
till idag 

2.1 Äldre västgötalagen 

En av de äldsta rättskällor som finns i Sverige är ÄVGL. Den tros vara skri-

ven under 1200-talets första hälft, och redan här finns en paragraf som berör 

incest. I 8 kap. stadgades:  

 

”Ligger man hos sin dotter, det målet skall skriftas bort från lan-

det och till Rom. Äga fader och son samma kvinna, äga två brö-

der samma kvinna, äga två bröders söner samma kvinna, äga två 

systrars bröder samma kvinna, äga moder och dotter samma 

man, äga två systrar samme man, äga två systrar döttrar eller två 

bröders döttrar samme man, det är styggelseverk.”2  

 

Det var alltså blodsrelaterade familjemedlemmar i rätt nedstigande led och 

svågerskap som var de förbjudna leden. Straffet var böter till biskopen och 

böterna blev högre ju närmre släktskapet var.3 Blodsskyldskap utgjorde på 

denna tid även äktenskapshinder vilket stadgades enligt den kanoniska rät-

ten som var gällande lag i Sverige. Dock kunde påven i vissa fall ge dispens 

för äktenskap i det tredje och fjärde ledet, dvs. sysslingar och bryllingar, om 

skälen var godtagbara. Sådana skäl kunde vara att behålla ett gods inom fa-

miljen eller om det hävdades att annan passande gemål saknades.4 Det är 

därför rimligt att anta att dessa släktskap även undantogs från incestbrottet. 

 

Att även svågerskapet var ett förbjudet led härstammar också från den kano-

niska rätten. Katolska kyrkan hade föreställningen att när en man och kvinna 

förenades genom samlaget blev de en person, ett kött, och skulle även be-

traktas så juridiskt. Därmed likställdes svågerskap med blodsband, eftersom 

svågern/svägerskan i tidigare äktenskapet förenats och blivit ett med ens bi-

ologiska släkting.5 

 

Brottet incest, eller blodskam som det kallades vid denna tid, ansågs i första 

hand vara ett brott mot gud. När Sverige började tillämpa landslagarna 

MELL och senare KRLL, som är daterade till 1200- respektive 1400-tal, 

fick Sverige de första rikstäckande lagarna. Kyrkan blev då den dömande in-

stansen i dessa mål och eftersom landslagarna inte innehöll någon kyrkobalk 

så tillämpades landskapslagarnas kyrkobalkar. Straffet förblev detsamma 

men kunde kombineras med andra religiösa sanktioner.6 

                                                 
2 Häthén, Nilsén, 2004, s. 16. 
3 Bergenlöv, Lindstedt Cronberg, Österberg, 2002, s. 106. 
4 Almquist, 1953, s. 5-7. 
5 Almquist, 1962, s. 91. 
6 Bergenlöv, Lindstedt Cronberg, Österberg, 2002, s. 106. 
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2.2 1500 - 1600-tal: reformation och 
judiciell revolution 

2.2.1 Reformation och dödsstraff 

På 1500-talet genomgick Sverige en reformation och den lutherskt prote-

stantiska läran blev statsreligion. Kyrkan förespråkade att de hårda straff-

rättsreglerna i Bibeln skulle tillämpas. Blodskamsbrottet betraktades först 

och främst som ett brott mot gud, ett högmålsbrott som skulle straffas hårt. I 

dessa tider drabbades Sverige av svåra krig och missväxt, och sjukdomar 

som pesten härjade. Dessa plågor ansågs vara guds straff för att männi-

skorna hade syndat, vilket utgjorde ett ytterligare incitament till att finna 

och straffa dem som begick högmålsbrott.7 

 

Kyrkans regler föreskrev dödsstraff för denna typ av handlingar. Det råder 

dock skilda meningar huruvida dödsstraff faktiskt utdömdes vid denna tid, 

eller om böter förblev det sedvanliga straffet för blodskam. Gustav Vasa be-

slutade i 1528 års stadga att böter härmed skulle tillfalla kungen och inte 

biskopen som tidigare, vilket visar på kyrkans något försvagade roll i Sve-

rige vid denna tid.8 Under 1500-talets senare hälft skärptes dock synen på 

blodskam. Kyrkan hävdade att brottet inte längre kunde sonas med böter, då 

det var ett allvarligt brott mot guds egen lag. 1563 stadgade Erik XIV att de 

relationer där sexuellt umgänge förbjöds enligt Bibeln skulle medföra döds-

straff. Motiven var bl.a. att guds vrede hade drabbat människorna, eftersom 

de som syndat inte tjänat sitt rättmätiga straff:  

 

”mångahanda plågor uppåkomme för dessa synders skuld, både 

med pestilentsia, hunger […] så att ofta händer att ett helt kung-

arike för en människas överträdelse måste umgälla och lida 

straff”9 

 

De släktrelationer som bibeln inte nämnde ansågs dock fortfarande kunna 

gottgöras med böter.10 

 

2.2.2 1608 års appendix 

År 1608 införde Karl IX ett appendix till landslagen KRLL. Det var delar av 

tredje Moseboken som här upphöjdes till gällande svensk lag. De förbjudna 

leden enligt lagen var de i Bibeln uppräknade och det inkluderade såväl 

blodsrelaterade släktingar som svågerskap. När det gällde familjemedlem-

mar var det relationer i rätt upp- och nedstigande led, hel- och halvsyskon, 

och föräldrars syskon som var de förbjudna leden. De icke blodsrelaterade 

                                                 
7 Clementsson Bonnie, http://lovisa.lub.lu.se/cgi-bin/webgw/chameleon, 2013-11-23, kl. 

17:48. 
8 Bergenlöv, Lindstedt Cronberg, Österberg, 2002, s. 106. 
9 Häthén, Nilsén, 2004, s. 54. 
10 Bergenlöv, Lindstedt Cronberg, Österberg, 2002, s. 107. 

http://lovisa.lub.lu.se/cgi-bin/webgw/chameleon
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släktingarna inkluderade ingifta fastrar, svärdotter och svägerska. Inte heller 

var det tillåtet för en man att ha samlag med dottern eller barnbarnet till en 

kvinna som han tidigare haft sexuellt umgänge med.11 Det var återigen den 

kristna synen på familjeband som genomsyrade det straffbara området. Un-

der första hälften av århundradet var lagstiftningen mycket sträng och nära 

den ursprungliga bibeltexten. Avgörande för straffsatsen var graden av 

släktskap. Dock tog sig domstolarna ibland större friheter än vad lagen 

ställde upp. Även för led som inte fanns uppräknade i bibeltexten, såsom 

kusiner och sysslingar, kunde dödsstraff dömas ut.12  

 

Under 1600-talet var det i de nordiska länderna vanligare med avrättningar 

för samlag med en ingift än med familjemedlem. Det rörde sig troligtvis då 

ofta om frivilliga relationer mellan två vuxna personer. I endast ett fåtal av 

de lagförda fallen verkar det varit situationer där en äldre släkting utnyttjat 

en yngre. Trots att lagen enligt ordalydelsen tycktes peka ut endast mannen 

som begick dessa handlingar som ansvarig gjordes ingen skillnad på straff-

barheten för den äldre parten (oftast mannen) och den yngre parten (oftast 

kvinnan). Även om det i blodskamsmål sågs på den ena parten som gär-

ningsman och den andra som offer, till exempel när det var tydligt att den 

ena utnyttjat den andra, skulle båda straffas med döden. Detta berodde på att 

det var själva gärningen som bestraffades, inte uppsåtet. Att den ena parten 

framstod som ett offer hindrade inte att det sexuella umgänget dem emellan 

hade skett och att det var en avskyvärd handling för gud.13 Denna vedergäll-

ningstanke präglade straffrätten för denna typ av brott ända in på 1800-talet. 

I lagen gjordes inget utrymme för straffbefrielse, med undantag för att 

kungen hade möjlighet att benåda. Sverige fick på 1600-talet en instansord-

ning där hovrätterna hade möjlighet att överpröva underrätternas domar. Det 

fanns inget krav på uppsåt för att fällande dom skulle utgå. Inte heller bris-

tande kännedom om släktskapet var en grund för straffrihet, även om detta 

kunde medföra strafflindring.14  

 

2.3 1700 – 1800-tal: upplysning och 
modernisering 

Kyrkans stränga syn på blodskam som präglat hela 1600-talet fortsatte få in-

flytande in på 1700-talet tidigare hälft. Den till bibeln bokstavstrogna till-

lämpningen användes fortfarande i domstolarna, men brottet var inte lika 

frekvent förekommande som tidigare. En skillnad vid denna tid är att man i 

hovrättspraxis började se i större utsträckning på den utnyttjade som ett of-

fer, om inte renodlat så åtminstone partiellt.15 Hovrätterna omvandlade 

                                                 
11 Tredje Moseboken, 18 kap. 3 st, http://www.bibeln.se/las/2k/3_mos, 2013-12-05, kl. 

09:32. 
12 Bergenlöv, Lindstedt Cronberg, Österberg, 2002, s. 109. 
13 Bergenlöv, Lindstedt Cronberg, Österberg, 2002, s. 107. 
14 Bergenlöv, Lindstedt Cronberg, Österberg, 2002, s. 108-109. 
15 Bergenlöv, Lindstedt Cronberg, Österberg, 2002, s. 116. 

http://www.bibeln.se/las/2k/3_mos
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många dödsstraff utdömda av underrätterna till bötesstraff. Att gå ifrån la-

gens bokstav på detta sätt kallas att leuterera. Omständigheter som låg ålder, 

om personen blivit utsatt för tvång eller våld samt psykisk och fysisk ojäm-

ställdhet kunde få betydelse för den rättsliga bedömningen och motivera att 

straffet mildrades.16 Men fortfarande utövades rättstillämpningen inom ra-

marna för en religiös diskurs.  

2.3.1 1734 års lag: missgärningsbalken 

Landslagen KRLL, som varit i princip oförändrad sedan dess tillkomst, kän-

des på 1700-talet obegriplig för gemene man och inte längre tillfredsstäl-

lande för den nya tidens samhälle. Det hade länge funnits en stark motvilja 

mot att förändra den gällande lagen, även om behovet fanns. Man ansåg från 

samhällets synpunkt att de gamla lagarna hade fungerat med komplette-

ringar från hovrätternas prejudikat samt specialförfattningar. Även juristerna 

var motstridiga eftersom det gamla systemet gav dem stort inflytande över 

gällande rätt. Men på slutet av 1600-talet skedde förändringar som möjlig-

gjorde en omfattande lagreform. År 1686 överlämnade riksdagen den lag-

stiftande makten åt kungen. Karl IX tillsatte då en lagkommission med upp-

gift att utarbeta en mer tydlig och modern lagbok. En annan faktor som möj-

liggjorde reformen var att det gamla synsättet om lagens oföränderlighet för-

svann i och med upplysningens starka inflytande.17 

 

År 1734 trädde slutligen lagen i kraft. MG, som var den straffrättsliga delen 

anknöt till föregående sekels syn på hårda straff. Den mosaiska rättens infly-

tande spelade en betydelsefull roll på straffrätten. Blodskam som hade ett 

nära samband med religionens bud var därför föremål för hård repression.18 

I 59 kap. MG stadgades blodskam och kriminaliseringen präglades av synen 

att samlag endast var tillåtet inom äktenskapet.19 De förbjudna leden var i 

stort sett samma som de sett ut i appendix; blodsrelaterade släktingar i rätt 

upp-och nedstigande led, upp- och nedstigande svågerskap, styvföräld-

rar/barn svåger och svägerska, hel och halvsyskon, syskonbarn och föräld-

rars syskon. Dessa relationer utgjorde även hinder för äktenskap. Straffet för 

blodskam med samtliga var döden genom halshuggning.20 Om brottet dessu-

tom skedde i samband med hor, dvs. samlag med en ogift, skulle mannen 

steglas och kvinnan brännas på bål.21  

 

De stränga straffet hade två syften. Det var den världsliga rättsordningens 

uppgift att straffa syndaren och förbättra dennes personlighet i ett individu-

alpreventivt syfte. Men även att ur allmänprevention skapa en yttre social 

                                                 
16 Kumlien, 1997, s. 182. 
17 Jägerskiöld, 1984, s. 7-8. 
18 Jägerskiöld, 1984, s. 21. 
19 SOU 1976:9, s. 28. 
20 1734 års Missgärningsbalk, 59 kap. 1-4 §§. 
21 1734 års Missgärningsbalk, 59 kap. 5 §. 
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disciplin genom avskräckande hårda straff.22 Lagen stadgade nämligen att 

dödsstraffet skulle verkställas offentligt.23 

 

Upplysningsmännen kritiserade kyrkans stränga hållning och den religiösa 

vedergällningstanken. I Sverige var dock prästeståndet relativt inflytelserikt 

varför dessa upplysningstankar mötte starkt motstånd. Gustav III gjorde ett 

försök till att avskaffa dödsstraffet helt i Sverige men nådde inte framgång 

hos ständerna i riksdagen.  Dock infördes genom en förordning år 1778 att 

alla dödsdomar skulle underställas kungen, varvid denne hade rätt att be-

nåda. Även hovrätterna utnyttjade flitigt rätten till straffnedsättning vilket 

gjorde att användningen av dödsstraff för incest minskade avsevärt, trots att 

det stadgades enligt lagen. Efter år 1778 verkställdes endast två dödsdomar 

för blodskam, där en försvårande omständighet var att personerna även gjort 

sig skyldiga till fosterfördrivning.24 År 1779 upphävdes dödsstraffet för 

flera sedlighetsbrott, dock inte för incestbrotten.25 

 

2.3.2 1800-tal: förslag till straffbalk 

När den klassiska straffrättsskolan växte fram som straffrättsvetenskap i 

början på 1800-talet började man se på straffet ur ett nytt perspektiv. Det var 

inte längre kyrkans vedergällningstanke som var det centrala. Istället var det 

den sekulariserade, rättvisa vedergällningen som lyftes fram. Likhetsprinci-

pen, proportionalitetsprincipen samt legalitetsprincipen var tre viktiga prin-

ciper som beaktades vid rättsprövningen. Därför blev det inte längre motive-

rat att tillämpa hårdare straff i avskräckande syfte.26 Skuld var ett annat be-

grepp som kom att få betydelse. För första gången var det inte den brottsliga 

handlingen i sig som ensamt avgjorde ansvaret. Någon form av subjektiv 

handlingsansvar sågs som nödvändigt för att kunna klandras, varför de som 

utsatts för incest under tvång eller hot alltmer kom att betraktas som offer 

snarare än medgärningsmän.27 

 

En lagkommitté upprättade år 1832 ett förslag till en ny straffbalk som 

skulle ersätta 1734 års missgärningsbalk. Kommittén tog avstånd från det ti-

digare gällande religiöst stränga synsätt angående blodskam. Istället för 

blodskam användes den brottsliga beteckningen ”otukt”. För första gången 

framträder nu ett nytt perspektiv i lagstiftarens motiv; till skillnad från den 

tidigare lagens anknytning till den religiösa kontexten börjar en samhällelig 

diskussion träda fram. Det var inte längre försvarbart för den borgerliga lag-

stiftaren att endast utgå från guds egen lag. Istället började det skadliga in-

flytandet på samhället diskuteras.28 Otuktens farlighet ställdes i komparation 

                                                 
22 Kumlien, 1997, s. 181. 
23 1734 års Straffbalk, 3 kap. 3 §. 
24 SOU 1935:68, s. 38-39. 
25 SOU 1976:9, s. 29. 
26 Bergenlöv, Lindstedt Cronberg, Österberg, 2002, s. 128. 
27 Bergenlöv, Lindstedt Cronberg, Österberg, 2002, s. 129. 
28 SOU 1935:68, s. 39. 
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mot andra brott riktade mot statens säkerhet och medborgarnas liv och väl-

färd, och brottet incest kändes i jämförelsen inte längre lika samhällsfarligt. 

Denna skiftning gjorde att man kunde betrakta otukt som ett mildare brott 

än vad som tidigare ansetts, och dödsstraffet kunde inte längre med hänsyn 

till brottets svårighetsgrad motiveras. Även sekulariseringen av statsappara-

ten spelade en viktig roll på detta område. Religion fick inte längre ställning 

som en vetenskap, utan gick från att vara av statens intresse till en privat an-

gelägenhet.29 Det betonades dock i lagkommitténs förslag att otukt var 

straffbar ”såsom en borgerlig ordning och goda seder synnerligen kränkande 

gärning, i hög grad straffbar”30.  

 

År 1844 gjordes ett nytt förslag till straffbalk. För första gången diskutera-

des ifall en åtskillnad skulle göras vad gäller skillnad i bestraffning för man-

nen och kvinnan. Det skulle då betyda ett mildare straff för kvinnan i de fall 

hon måste ansetts ha blivit förledd av mannen.31 Vid otukt med avkomma 

ansåg lagberedningen att brottet var ett moraliskt fördärv utan hopp om för-

bättring. Därför förespråkades livstids fängelse för fadern eller modern som 

begått denna handling:  

 

”otukt med barn eller barns afkomling vittnar om ett moraliskt 

förderf, som utesluter nästan allt hopp, att brottslingen någonsin 

kan blifva en oskadlig, fri samhällsmedlem”32. 

 

2.3.3 1864 års strafflag 

År 1864 kom strafflagens slutliga lydelse som ersatte 1734 års MB. I stort 

sett de motiv och formuleringar som lagkommittén arbetat fram användes i 

1864 års SL. 18 kap. i SL stadgade sedlighetsbrotten, där otukt med familje-

medlem ingick. De förbjudna leden var rätt upp- och nedstigande familje-

medlem (1 §), svärdotter och svärson, styvföräldrar med styvbarn eller styv-

barns avkomma (2 §), syskon (3 §), syskonbarn (4 §) samt sådant svågerlag 

där de inte utan kungens tillstånd fick ingå äktenskap (5 §).33 Här kan man 

återigen se en koppling till äktenskapsrätten. De led där det enligt lag inte 

var tillåtet att ingå äktenskap var även de led där det inte var tillåtet med 

sexuella relationer.  

 

Dödsstraffet avskaffades helt och den största nyheten var att det i de nya be-

stämmelserna gjordes en åtskillnad på den äldre och den yngre parten i fråga 

om straffsatser. Den äldre straffades betydligt hårdare, men fortfarande gick 

den yngre inte straffri. Det hårdaste straffet var straffarbete på livstid, vilket 

kunde utdömas för ascendenten vid otukt i rätt upp- och nedstigande led. 

För den yngre descendenten föreskrevs straffarbete från minst 6 månader till 

max tre år. För otukt mellan syskon gällde samma straffsats för båda; 

                                                 
29 Bergenlöv, Lindstedt Cronberg, Österberg, 2002, s. 127. 
30 SOU 1935:68, s. 39. 
31 Förstärkta lagberedningen; Förslag till Straff-Balk, 1844, s.110. 
32 Förstärkta lagberedningen; Förslag till Straff-Balk, 1844, s.132. 
33 SOU 1935:68, s. 40. 
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straffarbete från tre till sex år.34 Skillnaden mellan ascendentens och descen-

dentens straffsats (som även gjordes i rätt upp-och nedstigande svågerlag) 

gjordes eftersom man ansåg det vara uppenbart att den äldre hade förfört 

den yngre och därmed skulle bära det största straffansvaret.35 

 

Syftet med kriminaliseringen i 18 kap. SL var i första hand att värna om 

sedligheten. Det innebar en liberalisering i förhållande till äldre religiös rätt. 

Att det infördes ett latitudsystem, dvs. att straffet kunde variera beroende på 

försvårande eller lindrande omständigheter, vittnade om en mer nyanserad 

syn på brottet och gärningspersonerna. Domstolen kunde, beroende på brot-

tets karaktär, döma till ett hårt eller mildare straff. Detta talar för en mer in-

dividualpreventivt inriktad straffrätt där förbättringstanken fick starkare 

ställning.36 Lagen karaktäriserades dock av en ambition att styra människors 

sexuella beteenden. Den gångna tidens samhällssyn på äktenskap, könsroller 

och sexualitet var utmärkande vid dessa brott och kvinnor framstod som ett 

osjälvständigt objekt i förhållande till mannens sexualdrift. I flera av de öv-

riga sedlighetsbrotten straffades därför endast mannen, men incest utmärkte 

sig här genom att både mannen och kvinnan straffades.37  

2.4 1900-tal: Brottsbalkens lagstiftning 

2.4.1 Strafflagens förändringar 1937 

I en promemoria från justitiedepartementet angående ändringar i strafflagen 

1935 gjordes på nytt en utredning av incestbrottet. 1864 års strafflag ansågs 

ha en ”ålderdomlig prägel” och vara i behov av en revidering. Man betonade 

i inledningen att incestbestämmelserna i stort sett varit orubbade sedan 

strafflagens tillkomst över 70 år tidigare, och både motiven samt straffens 

stränghet ansågs i viss mån föråldrade.38 Sveriges strafflag var i jämförelse 

med andra länders lag mer långtgående och förbjöd fler släktskapsrelationer 

än vad många andra länder gjorde. I Europa och inte minst Norden var det 

vanligare att endast släktingar och svågerskap i rätt upp- och nedstigande 

led samt syskon inkluderades i det straffbara området. I Danmark var det till 

exempel tillåtet med giftermål med syskonbarn.39 Inte heller preciserades 

när brottet skulle anses fullbordat, om det krävdes ett genomfört samlag vil-

ket var det vanliga i andra europeiska länder.40 

 

1937 reviderades SL angående incestbrotten. Förändringarna avsåg främst 

inskränkningar i det straffbara området. De förbjudna leden var släktingar i 

rätt upp- eller nedstigande led, svågerskap i rätt upp- eller nedstigande led, 

styvförälder med styvbarn eller styvbarns avkomling samt syskon.41 Straffen 

                                                 
34 SFS 1864:11, 18 kap. 1-3 §§ s. 65-66. 
35 SOU 1935:68, s. 39. 
36 Bergenlöv, Lindstedt Cronberg, Österberg, 2002, s. 136. 
37 SOU 1976:9, s. 30. 
38 SOU 1935:68, s.37. 
39 SOU 1935:68, s. 44. 
40 SOU 1935:68, s. 43-44. 
41 SFS 1937:242, 18 kap. 1, 2 och 4 §§, s. 474. 
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mildrades och det hårdaste straffet var straffarbete i högst sex år för den 

äldre i rätt upp- eller nedstigande led, eller tio år om försvårande omständig-

heter förelåg. För den yngre dömdes straffarbete i högst två år eller fängelse, 

vilket även var straffet för syskon.42 I propositionen till 1937 års lagändring 

uppmärksammades att otukt mellan förälder och avkomma kunde se ut på 

olika sätt. Då man tidigare endast fokuserat på graden av släktskap för all-

varligheten av brottet uppmärksammades nu att det kunde finnas en makto-

balans i relationen. Det kunde röra sig om ett rent sexuellt övergrepp eller 

utnyttjande av en person med psykisk defekt eller skyddslös ställning. Vi-

dare konstaterades att det både kunde röra sig om en långvarig förbindelse 

eller en engångsföreteelse, eller rent av (”i sparsamt förekommande fall”) en 

fullt frivillig relation.43 Detta bidrog till en paragraf som stadgade att straff 

bortföll för den som förmåtts till otukt genom missbruk av beroendeställ-

ning eller som inte fyllt 18 år.44 Samma skäl låg bakom strafflindringen för 

descendenten då det påpekades att fadern kunde tvinga dottern till att fort-

sätta förbindelsen genom hot om straff om det upptäcktes.45 

 

Värt att anmärka är att det varken för syskon eller personer i svågerlag gjor-

des någon skillnad mellan parterna i straffskalan för de fall försvårande eller 

förmildrande omständigheter var för handen, utan båda straffades oavsett 

lika hårt. Var äktenskapet som grundade svågerlaget upplöst så straffades 

båda med böter.46 Här beaktades alltså inte att ett ojämnt maktförhållande 

kunde finnas mellan parterna. För svågerlaget gjordes dock bedömningen att 

straffet skulle vara mildare då blodsband inte förelåg. Detta låg till grund för 

att straffsatsen sattes till max två års straffarbete eller fängelse.47 

 

I och med denna lagändring avkriminaliserades otukt med syskons avkom-

ling samt samlag mellan personer som var besvågrade genom äktenskap 

med svågerns/svägerskans syskon eller syskons avkomling. Dessa var släkt-

skapsrelationer som numera enligt giftermålsbalken kunde ingå äktenskap 

med kungens tillstånd och därför ansågs inte kriminalisering av dessa led 

längre motiverad.48 År 1947 avkriminaliserades även otukt mellan personer 

som stod i svågerlag i rätt upp- eller nedstigande led, men där äktenskapet 

hade upphört.49 

 

De personer som dömdes för incest i början på 1900-talet var inte särskilt 

många. Under de första två decennierna var det runt 35 familjer som varit 

föremål för blodskamsåtal. Mellan 1928-1930 hade det stigit till 104 famil-

jer, men detta trodde man främst berodde på en ökning av anmälningar och 

åtal och att man med de nya barnavårdslagarna bättre upptäckte de barn som 

kommit till i förbjudna förbindelser. Även landsbygdens minskade isolering 

                                                 
42 Prop. 1937:187, s. 5-6.  
43 Prop. 1937:187, s. 76. 
44 SFS 1937:242, 18 kap. 2a §, s. 474. 
45 Prop. 1937:187, s. 76. 
46 Prop. 1937:187, s. 73. 
47 Prop. 1937:187, s. 77. 
48 Prop. 1937:187, s. 75. 
49 SFS 1947:189, 18 kap. 2 §, s. 305. 
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troddes påverka upptäcktsfrekvensen, och i den mån man trodde brottets fö-

rekomst faktiskt hade ökat lyftes den höga arbetslösheten fram som bidra-

gande orsak.50 Även alkoholmissbruk och sinnesslöhet ansågs bidra till före-

komsten av denna typ av brott. För första gången kom alltså en tanke om att 

brott inte endast var en produkt av en i grunden omoralisk och brottslig indi-

vid, utan att samhälleliga faktorer och social nöd även kunde vara en bidra-

gande faktor till varför brott begicks.51 

 

Det hade under början på 1900-talet lagstiftats flitigt inom straffrättens om-

råde, vilket hade lett till många partiella reformer. Detta gjorde att lagen var 

svåröverskådlig och i behov av en mer sammanhängande utformning. År 

1953 kom därför ett av Straffrättskommittén utarbetat förslag till brottsbalk. 

I detta förslag ingick blodskamsbrottet i en annan brottskategori än tidigare. 

Istället för att betraktas som ett sedlighetsbrott placerades nu brottet under 

rubriken ”om brott mot familj”. Samlag i förbjudna led ansågs vara ett kva-

lificerat äktenskapsbrott, även om det anmärktes att könsumgänge med barn 

i familjen ofta i praktiken föll under någon av bestämmelserna i förslagets 

fjärde kapitel, vilka betecknades som sedlighetsbrott.52  

2.4.2 Brottsbalken  

BrB trädde ikraft år 1965. Balkens 6 kap. hade rubriken ”Om sedlighets-

brott” som grundades på Straffrättskommitténs förslag från år 1953. Sedlig-

hetsbrotten skulle betraktas som brott mot person, och inte som innan mot 

samhällelig ordning.53 Huvudsyftet med sedlighetsbrotten var att skydda 

barn och ungdomar mot sexuella kränkningar och att värna om individers 

sexuella och kroppsliga integritet.54 Dock vittnar rubriceringen om att lag-

stiftaren i viss mån hade för avsikt att styra människors sexuella beteenden, 

då begreppet sedlighetsbrott för tanken till oanständiga handlingar. Incest-

brottet återfördes här från kapitlet om brott mot familj till sedlighetsbrotten. 

Det tidigare fyra paragraferna i SL (18 kap. 1, 2, 2a, och 3 §§) slogs ihop till 

en 5 §, och fick lydelsen:  

 

”Har någon samlag med eget barn eller dess avkomling, dömes 

för otukt med avkomling till fängelse i högst två år. 

  

Den som har samlag med sitt syskon, dömes för otukt med sys-

kon till fängelse i högst ett år.”55  

 

Det skedde alltså ytterligare inskränkningar i det straffbara området i och 

med BrB:s införande. Svågerlag var nu helt borttaget och avkomling kom 

att omfatta endast biologiska barn, och inte styvbarn som tidigare. Med den 

                                                 
50 SOU 1935:68, s. 47.  
51 Bergenlöv, Lindstedt Cronberg, Österberg, 2002, s. 141. 
52 SOU 1953:14, s. 109. 
53 SOU 2001:14, s. 107. 
54 SOU 1953:14, s. 228. 
55 Prop 1962:10, s. 17. 
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nya BrB fanns ett flertal paragrafer som kunde konkurrera med incestbe-

stämmelsen, särskilt när det gällde övergrepp mot barn. I och med detta dis-

kuterades huruvida en särskild kriminalisering för just incest behövdes. 

Skyddet för barn och ungdom ansågs vara tillgodosett genom reglerna om 

otukt med barn eller ungdom i 3 respektive 4 §§ samma kapitel, och om 

brottet var riktat mot en person som var minderåring eller utsatts för tvång 

skulle dessa bestämmelser oberoende av släktskap tillämpas. Det markera-

des härmed att det allvarliga momentet vid incest med minderårig inte var 

släktskapet utan att brottet begåtts mot ett barn.56  

 

Frågan löd därmed om frivilliga relationer mellan familjemedlemmar över-

huvudtaget behövde vara kriminaliserade. RFSU förordade att bestämmel-

sen helt skulle bortfalla på grund av att detta brott föll inom ramen för de 

övriga sedlighetsbrotten.57 Kommittén framhöll dock att även om relationen 

sker frivilligt från båda parter utgör sexuella relationer mellan närstående ett 

uppenbart hinder mot ett sunt och naturligt familjeliv och samlevnad. Vidare 

anfördes att sådana relationer ofta ingås mellan ”intellektuellt och moraliskt 

undermåliga personer”58 och med tanke på risken för att ogynnsamma arvs-

anlag skulle överföras ansågs en reglering av dessa förhållanden påkallat.59 

Departementschefen tillade att brottet skulle behållas för att demonstrera 

samhällets ogillande av förfarandet, även om det sker fullt frivilligt.60 

 

Den tidigare straffrihetsregeln i 18 kap. 2a § SL infördes i BrB 6 kap. 5 § i 

sista stycket, och befriade den som förmåtts till handlingen genom tvång, 

hot om våld, missbruk av beroende ställning eller som var under 18 år från 

straff. Detta skulle till skillnad från SL:s bestämmelser även gälla för sys-

kon.61 För att göra bestämmelsen mer tillgänglig tydliggjordes att homosex-

uella förbindelser inte var tillämpliga i denna reglering. Trots att detta inte 

uttryckts tidigare torde det dock förefallit sig så att homosexuella relationer 

inom familjen alltid undantagits från incestbrottet och gått under de sär-

skilda paragrafer som fanns för detta brott. Det var alltså heterosexuella 

samlag som utgjorde brottsbeskrivningen. Vad som krävdes för fullbordat 

brott debatterades också. Vissa hävdade att det skulle vara tillräckligt med 

att könsdelarna berört varandra, medan andra ansåg att penetrerande samlag 

var det nödvändiga rekvisitet. Utan att tydligare definiera begreppet samlag 

krävdes dock brott skulle anses begått först då samlag ägt rum.62 

 

2.4.3 Etik och genetik 

Genom en lagändring år 1973 blev det tillåtet med giftermål mellan halvsys-

kon. Detta resulterade på straffrättens område att kriminaliseringen av incest 

                                                 
56 SOU 1976:9, s. 105. 
57 Prop. 1962:10, s. 181. 
58 Prop. 1962:10, s. 180. 
59 Prop. 1962:10, s. 180. 
60 Prop. 1962:10, s. 182. 
61 Prop. 1962:10, s. 181. 
62 Prop. 1962:10, s. 431. 
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inskränktes ytterligare angående otukt med syskon till att bara gälla helsys-

kon.63 Några år senare tillsattes en Sexualbrottskommitté som skulle se över 

sedlighetsbrotten. Återigen diskuterades huruvida en särskild bestämmelse 

om incest var nödvändig. I utredningen föreslogs förnyade bestämmelser 

angående våldtäkt, sexuellt umgänge med barn m.m. vilka även i praktiken 

skulle vara tillämpliga då gärningsman och offer stod i släktskap med 

varandra. De förbindelser som skulle falla utanför dessa bestämmelser var 

sådana som inte var övergreppssituationer, utan som grundades på helt fri-

villiga relationer. Därför var det enligt utredningen nödvändigt att behålla 

incestbestämmelsen.64  

 

Motiveringen härtill var dels etiska skäl, dels arvsbiologiska skäl. Det etiska 

skälet var än en gång för att markera samhällets ogillande av incestförfaran-

det samt att det enligt allmän uppfattning inte kunde främja ett sunt familje-

liv. Att handlingen sågs som grovt stötande var dock inte argument nog en-

ligt kommittén. Det fanns andra sexuella handlingar som uppfattades som 

stötande, men som inte var kriminaliserade, som till exempel onani. En an-

nan motsägelse mot att bestämmelsen främjar ett sundare familjeliv var att 

adoptivbarn inte innefattades i brottet. En förälder som adopterat kunde så-

ledes både gifta sig och inleda sexuella relationer med sitt adopterade barn, 

och samma gällde adoptivsyskon. Det var alltså den biologiska släktrelat-

ionen endast som kunde skadas av ett sexuellt förhållande, vilket kommittén 

ansåg vara ett tämligen svagt argument.65 

 

Den genetiska aspekten förklarades med att risken för vissa sjukdomar ökar 

markant då generna ärvs av både fadern och modern. Detta byggde dock 

endast på teoretiska tankegångar utan någon egentlig vetenskaplig studie av 

frågan.66 Det konstaterades att det bland incestbarn fanns en viss ökning av 

sjukdom och missfall, men att detta inte med säkerhet kunde sägas bero på 

genetiska faktorer.67 I tidigare äktenskapsrätt hade det funnits medicinska 

hinder mot att ingå äktenskap för människor med mentala sjukdomar. Ge-

nom så kallade arvshygieniska äktenskapshinder ville man förhindra att 

människor med dessa sjukdomar spred anlagen bland befolkningen och såle-

des minska förekomsten av vissa ärftliga sjukdomar i stort. Detta argument 

övergavs dock på grund av att fortplantning inte bara sker inom äktenskapet, 

samt att det inte ansågs som en tillräcklig grund för äktenskapshinder. Dess-

utom var möjligheterna att efterleva bestämmelsen små.68 Motsvarande 

övervägning gjordes angående riskerna vid incest. Kommittén framhöll att 

människor som bär på latenta sjukdomsanlag men som inte är släkt också 

riskerar att överföra sjukdomen till barnet. Detta var enligt lag inte förbju-

det, och inte heller hindrades sådana människor att skaffa fler barn, trots att 

risken för just det paret att få ett sjukt barn var avsevärt högre än vad som 

                                                 
63 SFS 1973:648, 6 kap. 5 §, s. 1317. 
64 SOU 1976:9, s. 103. 
65 SOU 1976:9, s. 109. 
66 SOU 1976:9, s. 106. 
67 SOU 1976:9, s. 107. 
68 SOU 1972:41, s. 134. 
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generellt förelåg i incestrelationer. Ett annat argument var att incestbestäm-

melsen även gällde för de som var sterila och inte riskerade att bli gravida, 

samt att graviditetsrisken kunde minskas med preventivmedel. Det straff-

rättskommittén slutligen enades om var att det inte var tillräckligt att med 

endast genetiska skäl upprätthålla ett straffrättsligt förbud mot sexuella för-

bindelser inom familjen.69  

 

Sexualbrottsutredningen föreslog mot bakgrund av detta slutligen att incest-

bestämmelsen skulle upphävas. Således skulle frivilliga sexuella relationer 

mellan familjemedlemmar bli helt straffria, och de övriga bestämmelserna 

om våldtäkt och sexuella utnyttjanden skulle tillämpas vid övergrepp.70 

Detta fick dock inget gehör och bestämmelsen behölls.  

2.4.4 Brottsbalken 6 kap. 7 § 

Den formulering som gäller idag tillkom år 2005. Innan betecknades 

brottet sexuellt umgänge med avkomling respektive sexuellt umgänge 

med syskon.71 Den nuvarande bestämmelsen om incest finns i 6 kap. 7 

§ BrB och har följande lydelse:  

 

”Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har 

samlag med eget barn eller dess avkomling, döms för samlag 

med avkomling till fängelse i högst två år. 

   

Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har sam-

lag med sitt helsyskon, döms för samlag med syskon till fängelse 

i högst ett år. 

    

Vad som sägs i denna paragraf gäller inte den som förmåtts till 

gärningen genom olaga tvång eller på annat otillbörligt sätt.”72  

 
 

Formuleringen ”i annat fall än som avses förut i detta kapitel” gör brottet till 

subsidiär i förhållande till de tidigare sexualbrottsbestämmelserna i 6 kap. 

De tidigare bestämmelserna är våldtäkt (1 §), sexuellt tvång (2 §), sexuellt 

utnyttjande av person i beroendeställning (3 §), våldtäkt och sexuellt utnytt-

jande av barn (4-5 §§) samt sexuellt övergrepp mot barn (6 §). Dessa be-

stämmelser är således tillämpliga även när förövaren står i släktskap med 

offret. Så vad skiljer då incest från de övriga sexualbrotten? Brottet incest 

har två rekvisit; det ska vara fråga om ett sådant biologiskt släktskap som 

stadgas i paragrafen samt innefatta samlag för att vara ett uppfyllt brott en-

ligt bestämmelsen. Samlag enligt BrB:s mening kan endast förekomma mel-

lan två personer av olika kön och inkluderar således endast heterosexuella 

vaginala samlag.73 

                                                 
69 SOU 1976:9, s. 108. 
70 SOU 1976:9, s. 110. 
71 Prop. 1983/84:105, s. 33. 
72 SFS 2005:90. 
73 SOU 2001:14, s. 57. 
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Den som utsätts för incest ska vara över 15 år, annars faller brottet in under 

våldtäkt mot barn eller sexuellt utnyttjande eller övergrepp mot barn. Kravet 

på släktskap utesluter adoptivbarn/syskon samt fosterbarn/syskon. Det finns 

dock en bestämmelse i andra stycket 4 § att om offret är gärningsmannens 

avkomma eller står under fostran av gärningsmannen innefattas en sådan 

gärning av våldtäkt mot barn, om barnet är över 15 och under 18 år. Här in-

kluderas alltså adoptiv- och fosterrelationer. Detsamma gäller sexuellt ut-

nyttjande av barn och sexuellt övergrepp mot barn.74 Det ska inte vara fråga 

om något våld eller hot om våld för att handlingen ska falla in under 6 kap. 

7 §. Det paragrafen riktar in sig på är följaktligen frivilliga heterosexuella 

relationer mellan två vuxna personer som antingen är förälder och barn eller 

syskon.  

 

Incestbestämmelsen har genomgått små förändringar de senaste årtiondena, 

och då främst rent språkliga. På 1990-talet föreslogs än en gång att bestäm-

melsen skulle upphävas helt, denna gång av RFSL. Detta förslag delades 

inte med departementschefen som hänvisade till en tidigare proposition från 

år 1983 där samma förslag lagts fram av den dåvarande kommittén.75 I den 

tidigare propositionen fick förslaget om upphävande av lagen stöd av flera 

remissinstanser, däribland företrädare för universiteten, flera kvinno- och 

ungdomspolitiska förbund samt Svenska läkaresällskapet. Departementsche-

fen hävdade dock här att en avkriminalisering av brottet incest skulle ”un-

dergräva en allmänt omfattad tabuföreställning”76 samt att det på ”Etiska 

liksom sannolikt också arvsbiologiska skäl sägs tala emot en sådan föränd-

ring”77. De etiska skälen var för att värna om ett sunt familjeliv och naturlig 

samlevnad. De arvsbiologiska skälen var, som tidigare hävdats, den ökade 

risken för överföring av icke gynnsamma arvsanlag. Dessutom befarade 

man att en avkriminalisering skulle leda till en betydande ökning av incestu-

ösa förbindelser, framför allt bland unga personer samt att avkriminali-

seringen saknade stöd i det allmänna rättsmedvetandet.78 

 

År 1998 tillsattes Sexualbrottskommittén som fick i uppdrag att se över sex-

ualbrottslagstiftningen. I en SOU från 2001 framhöll kommittén att lagstift-

ningen angående sexualbrott har två egentliga funktioner. Den ena var att 

kriminalisera sexuella övergrepp och kränkningar för att motverka brott. 

Den andra var att påverka människors värderingar när det gäller sexualitet 

och att genom ställningstagande bejaka människors rätt att få utöva sin sex-

ualitet. I Sverige har varje människa efter hen fyllt 15 år rätt att bestämma 

över sin egen sexualitet och så länge relationen bygger på frivillighet från 

båda parterna bör inte lagstiftaren eller samhället ha några invändningar.79 

Detta kunde dock inte ligga till grund för incestbestämmelsen. De skäl som 

                                                 
74 Se BrB (1962:700), 6 kap. 4 § 2 st. samt 5-6 §§. 
75 Prop. 1991/92:35, s. 21. 
76 Prop. 1983/84:105, s. 33. 
77 Prop. 1983/84:105, s. 33. 
78 Prop. 1983/84:105, s. 33. 
79 SOU 2001:14, s. 109. 
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lades fram för att behålla regeln var att det i en familj lätt kan uppstå makt-

förhållanden mellan förälder och barn och mellan syskon. Detta skulle då 

även om förbindelsen framstod som frivillig tala för att det inte var ett helt 

frivilligt förfarande från båda parter. Det övervägande skälet var de arvsge-

netiska riskerna som man bedömde som tillräckliga för att motivera krimi-

naliseringen.80 Dock föreskrev utredningen att brottet inte passade in under 

sexualbrottskategorin eftersom det inte förutsätter våld eller utnyttjande i 

den bemärkelsen de övriga sexualbrotten gör. Kommittén föreslog att brottet 

skulle flyttas till 7 kap. om brott mot familj. 

 

När studier av barn som är födda i incestuösa förhållanden gjorts har man 

sett en ökad risk för fosterskador och spädbarnsdödlighet. Denna risk ökar 

ju närmare släktskapet är eftersom två föräldrar som är släkt i större ut-

sträckning kan bära på samma ärftliga sjukdomsgen, som kan överföras till 

barnet. Det är dock vanskligt med studier av detta slag eftersom andra fak-

torer påverkar. Det faktum att mödrarna ofta kan vara unga i dessa fall gör 

att risken för sjukdomar ökar.81 I vilken utsträckning själva släktskapet har 

påverkat de fall där sjuka barn har fötts har därför ansetts svårt att fastslå, 

och forskarna är oeniga.82 Eftersom incest är så pass tabubelagt i Sverige är 

det också svårt att genomföra vetenskapligt invändningsfria studier, varför 

det inte med säkerhet idag kan konstateras de faktiska riskerna.  

 

Som ovan nämnt kom den nuvarande lydelsen år 2005. I förarbetena in-

vände remissinstanser som bl.a. Avdelningen för klinisk genetik vid Lunds 

universitet, Institutet för psykosocial medicin, RFSL, RFSU och JO mot att 

arvsgenetik framhölls som skäl.83 Trots detta ansåg regeringen att de arvsbi-

ologiska skälen var tillräckliga för att behålla kriminaliseringen av incest. 

Regeringen framhöll att den djupt omfattande tabuföreställningen om incest 

bör respekteras.84 Det riktades även kritik mot bestämmelsen angående dess 

omfattning och grund. Vissa remissinstanser menade att om bestämmelsen 

ska kvarstå bör även homosexuella samlag behandlas på samma sätt, samt 

att adoptivbarn och styvbarn bör innefattas.85 Regeringen tog dock inte ställ-

ning till dessa invändningar utan beslutade i väntan på en mer utförlig över-

syn att bestämmelsen skulle kvarstå med beteckningen samlag med avkom-

ling respektive samlag med syskon.86 Dock önskades från regeringens håll 

att en mer utförlig utredning ska göras angående incestbrottets grunder och 

omfattning.87 

                                                 
80 SOU 2001:14, s. 328. 
81 SOU 2001:14, s. 691. 
82 SOU 2001:14, s. 692. 
83 Prop. 2004/05:45, s. 82. 
84 Prop. 2004/05:45, s. 83. 
85 Prop. 2004/05:45, s. 82. 
86 Prop. 2004/05:45, s. 84. 
87 Prop. 2004/05:45, s. 84. 
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3 Analys 

Incest är ett brott som ur samhällets och lagstiftarens synpunkt alltid setts 

som moraliskt förkastligt och klandervärt. Detta har inte förändrats sedan 

ÄVGL tillkom på 1200-talet. Det som har förändrats är straffbarhetens om-

fattning, straffens stränghet samt synen på vem som ska bära ansvaret och 

vem som ska gå straffri. Något som varit gemensamt för alla dessa tidsepo-

ker är att ju närmre ett släktskap är, desto allvarligare anses brottet vara. 

Detta visar sig även i dagens lagstiftning, eftersom det endast är de allra 

närmsta leden som är kriminaliserade. Bestämmelsen har gått från att vara 

ett religiöst anknutet brott till att idag grundas på arvsgenetiska och etiska 

föreställningar om incesttabut som idag råder. Jag har inte kunnat se några 

siffror på hur många som årligen döms för brottet, men med tanke på att 

praxis är mycket sparsamt förekommande drar jag slutsatsen att det rör sig 

om enstaka fall varje år. 

 

Att synen på gärningsman och offer har förändrats är tydligt. Tidigare straf-

fades alla inblandade. Detta har som vi sett ovan sin förklaring i den reli-

giösa anknytning som brottet haft. Straffets syfte då var att straffa själva 

handlingen, inte nödvändigtvis den som objektivt bar skulden. Synen på 

sexualitet som rådde innan slutet på 1900-talet bidrog säkerligen också till 

att båda straffades. Mannens sexualdrift sågs som något okontrollerbart som 

inte helt kunde läggas mannen till last. I förarbetena till BrB:s tillkomst sa-

des bland annat att män som bodde i glesbygden hade begränsade möjlig-

heter att uppsöka prostituerade vilket gjorde att de istället sökte sexuella re-

lationer hos någon i hemmet. En sådan förklaring vittnar om att den rådande 

föreställningen var att det inte spelade stor roll för mannen vem han hade 

samlag med, utan att det ”i brist på annat” fick bli någon som var tillgänglig. 

Samtidigt sågs kvinnan som den passiva, svaga parten som inte själv helt 

bestämde över sina sexuella förbindelser. 

 

När sedan den genetiska aspekten lyftes fram på sent 1900-tal tog diskuss-

ionen en ny vändning. Argumentet fick stort genomslag och är sannolikt det 

idag som många grundar sin åsikt om incest på. Även om den genetiska 

aspekten på senare tid lyfts fram som ledande argument har det chockerande 

nog varit svårt att hitta entydiga källor för att styrka detta. I nutid framstår 

inte argumentet som det mest centrala för lagstiftningen, med tanke på att 

flera remissinstanser, som till exempel Svenska läkaresällskapet och Avdel-

ningen för klinisk genetik vid Lunds universitet, ansett att kriminaliseringen 

inte bör grundas på denna omständighet. Argumentet gör även lagstift-

ningen inom andra områden något inkonsekvent.  Risken för genetiskt över-

förbara sjukdomar ökar till exempel även med en kvinnas ålder, men det 

finns ingen lagstiftad ålder för hur gamla kvinnor som vill bli gravida får 

vara.88 En annan aspekt är att riskökningen för fosterskador endast margi-

nellt ökar om det är två syskon eller förälder och avkomma som får barn 

                                                 
88 Clementsson Bonnie, http://lovisa.lub.lu.se/cgi-bin/webgw/chameleon, 2013-11-23, kl. 

17:48. 

http://lovisa.lub.lu.se/cgi-bin/webgw/chameleon
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jämfört med graviditet i en kusinrelation, som är borttaget från kriminali-

seringen. Och med dagens preventivmedel och den i Sverige välutvecklade 

möjligheten till abort borde väl dessutom dessa farhågor vara intill obefint-

liga? Som vi sett är det omstritt huruvida det genetiska argumentet har spe-

lat roll för bibehållandet av incestförbudet. Det som dock alltid i modern 

framhållits är den moraliska aspekten, att samlag med familjemedlem påver-

kar möjligheten till ett sunt familjeliv. Min åsikt är dock att om brottet ska 

kvarstå är det viktigt att lagstiftaren är tydlig och konsekvent i sin moti-

vering angående detta argument. Jag ska vidare redogöra för varför jag anser 

att lagen till stor del brister i hållbarhet. 

 

Samlag med avkomma eller helsyskon är ett brott som samhället verkar ha 

en tydlig åsikt om. De flesta som tänker på incest föreställer sig säkerligen 

oftast en övergreppssituation, där ett barn blir sexuellt utnyttjat av sin föräl-

der eller sitt syskon. Men här måste man göra en viktig åtskillnad. Brottet 

kan delas upp i två olika situationer där den ena relationen är ojämlik och 

det är fråga om rena övergrepp, och den andra där det är en fullt frivillig re-

lation som ingås av två vuxna intellektuellt och fysiskt mogna individer. När 

det gäller den tidigare situationen är sexualbrottslagstiftningen i BrB tydlig. 

Övergrepp måste motarbetas så långt det är möjligt, och särskilt när det är 

barn och minderåriga inblandade. Lagstiftningen på detta område är troligt-

vis inte fulländad, men när det gäller skyddet för barn har Sverige, åt-

minstone rent lagtekniskt, ett tillfredsställande regelverk. Men det mest in-

tressanta i sammanhanget är inte övergreppsfallen, utan de frivilliga situat-

ionerna. Det är trots allt dessa situationer som lagen främst riktar in sig på. 

Vad finns det för skäl att inom en rättslig diskurs, som i övrigt inriktas på 

sexuella övergrepp och utnyttjande, kriminalisera relationer som bygger på 

frivillighet? Som 1998 års Sexualbrottskommitté framhöll så är syftet med 

sexualbrottslagstiftningen att i första hand att motverka brott, men också att 

påverka samhällets värderingar och öka toleransen. Så länge någon männi-

ska inte kommer till skada känns det överflödigt med en reglering som för-

bjuder ofarliga relationer endast på grunden av att samhället anser det vara 

tabubelagt. 

 

Det måste dock uppmärksammas att alla relationer som framstår som frivil-

liga kanske egentligen inte är det. Det kan vara fråga om en under lång tid 

utvecklad maktstruktur i en familj mellan till exempel förälder och barn el-

ler mellan syskon. Om en människa under hela sin barndom växer upp med 

sexuella övergrepp inom familjen kan det vara svårt att som vuxen göra ett 

fritt val utan att påverkas av de strukturer som rått under uppväxten. Med 

den nya våldtäktslagstiftningen där fysiskt våld inte längre är ett nödvändigt 

rekvisit kan man dock tänka sig att sådana förhållanden där en person står i 

beroendeställning eller underläge till familjemedlem, kan omfattas av våld-

täkt eller sexuellt utnyttjande.  

 

Återigen kan en parallell till homosexuella förbindelser göras. Idag ses rät-

ten till att älska vem du vill som en mänsklig rättighet och, för många, en 

självklarhet. Så har det dock inte alltid varit. Homosexualitet har genom 

historien setts som en avskyvärd handling och var på medeltiden också ett 
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brott mot guds egen lag, precis som incest. Utan att jämföra dessa två helt 

olika situationerna kan man kanske skymta ett strukturellt mönster? Genom 

att ta bort kriminaliseringen av homosexualitet på 1940-talet, och senare 

även avskaffa sjukdomsklassificeringen har toleransen gentemot homosexu-

ella ökat, i alla fall rent politiskt, vilket man får säga är ett välkommet resul-

tat. I den mån lagen ska vara moralskapande anser i alla fall jag att politiken 

ska söka öka toleransen, inte minska den. Här föreligger dock omständig-

heter som politiken måste ta hänsyn till. En uppgift som lagstiftaren har är 

att förhålla sig till den allmänt rådande uppfattningen, vilket får anses upp-

fyllt när det gäller incest. Trots det anser jag att politiken på vissa områden 

måste gå före och visa vägen, och kanske till och med gå emot den rådande 

allmänna uppfattningen. Exempel på när lagstiftaren gjort detta är när förbu-

det mot att aga sina barn tillkom. Trots den starka kritiken som denna lag 

fick drog lagstiftaren slutsatsen att skyddet för barn var ett så starkt intresse 

att det fick företräde för den allmänna opinionen. Om lagstiftaren skulle be-

sluta att ta bort kriminaliseringen av frivilliga incestuösa förbindelser, 

kanske så småningom även samhället kunna acceptera sådana relationer. 

 

I den mån lagen är moralskapande skulle jag vilja hävda att förbudet mot in-

cest brister i logiken. Det ena argumentet som säger att det inte kan skapa en 

sund samlevnad i en familj och att samhällets starka ogillande är skäl för 

kriminaliseringen, svarar inte på frågan varför homosexuella relationer inte 

omfattas av bestämmelsen. Det verkar som att samhället endast skulle för-

döma om en man har ett sexuellt förhållande med sin syster men inte med 

sin bror. Om sexuella relationer inom familjen skadar den sunda samlevna-

den, varför är det skillnad på heterosexuella och homosexuella samlag? En 

annan omständighet som talar för att lagen inte lever upp till de värderingar 

som används som argument är att även styv- och adoptivfamiljemedlemmar 

är undantagna från kriminaliseringen. Det innebär att lagens syn på en fa-

miljemedlem som adopterats eller kommit in i familjen genom ett tidigare 

förhållande inte likställs med en biologisk familjemedlem. Kanske måste 

lagstiftaren närmare fundera över vad som definierar en familj. Att det på 

olika sätt skulle skada det sunda familjelivet om det är ett förhållande mel-

lan till exempel en mamma och hennes biologiska son eller om det är en ad-

optivson känns inte särskilt trovärdigt. Detta talar snarare för att de arvsge-

netiska skälen är det avgörande eftersom det i homosexuella relationer inte 

kan resultera i biologiska barn till båda föräldrarna, och vid adoptions- och 

styvbarnsförhållanden delar inte föräldrarna samma gener. Som vi ser åter-

kommer man i resonemanget till de genetiska aspekterna, trots att dessa inte 

är de övervägande.  

 

Även om jag kan förstå de argument som läggs fram för behållandet av be-

stämmelsen om incest anser jag, likt många av remissinstanserna i förarbe-

tena, att lagen om förbud mot incest är överflödig i kontexten med de övriga 

sexualbrottsbestämmelserna. Det känns inte rimligt att kriminalisera relat-

ioner på grund av att den över 500 år gamla tabun fortfarande är rotad i sam-

hällets medvetande. I det fall lagen bedöms som nödvändig att behålla anser 

jag att lagstiftaren måste bli konsekvent och se över vilka värdegrunder som 

faktiskt bör motivera kriminaliseringen. Innan det gjorts har jag känslan av 
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att de gamla föreställningarna om blodskam endast är en förlegad rest som 

vi inte kan, eller vill, bli av med. 
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