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Summary 

During the autumn of 2017 thousands of Swedish women and non-binary 

signed petitions under #metoo and shared their experiences of sexual harass-

ment and assault and demanded a change. The #metoo-movement changed 

the discussion concerning sexual offences and therefore the question can be 

asked, what constitutes a sexual molestation according to chapter 6 section 

10 in the Swedish Penal Code, the limit for what counts as a sexual offence. 

When so many shared their experiences of sexual harassment and assault it is 

also possible to discuss whether the petitions hold any claims for justice and 

restitution. With the #metoo-movement as the general theme, the purpose of 

this thesis is to, from a critical development perspective, study how the view 

on sexual molestation has changed in order to determine what constitutes a 

sexual molestation in Swedish established law. The purpose of this thesis is 

furthermore to survey and study justice needs and which understanding of 

justice, victims of sexual offences, in particular sexual molestation, have and 

to examine whether these needs and claims can be found in the #metoo-peti-

tions.  

 

The second part of the thesis focuses on six selected petitions, which are: 

#medvilkenrätt, #nustickerdettill, #sistaspikenikistan, #tystnadtagning, 

#utanskyddsnät and #vikokaröver. In order to fulfil the second part of the pur-

pose, the thesis applies a method inspired by textual analysis. The needs and 

claims of justice of victims of sexual offences that have be shown in academic 

research are interpreted in relation to the selected petitions, in order to study 

and discuss whether the petitions express the search for justice and restitution.  

 

The offence sexual molestation has only gone through minor changes, from 

the founding of the Swedish Penal Code in 1962 until the Swedish established 

law of today, concerning which actions are punishable. The greatest differ-

ence concerns how sexual integrity is valued. Today chapter 6 section 10 in 

the Swedish Penal Code criminalises exhibitionistic behaviour and other vio-

lations of a person’s sexual integrity that is not included in any other provision 
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in the chapter. In Swedish established law there is a demand for a sexual pur-

pose, then the perpetrator's sexual drive is also of importance. The legal reg-

ulations therefore overlook the fact that sexual violations can be an expression 

of power and sexist verbal remarks are not included in the provision.    

 

Scholars in the fields of law, criminology and psychiatry accentuates that the 

needs of victims of sexual offences are not met in the criminal justice system. 

The thesis shows that the needs of justice of greatest importance to victims of 

sexual offences are validation of the experience, vindication to show that the 

offender’s actions were wrong, voice, offender accountability and prevention, 

the search for a collective justice focusing on a cultural, social and structural 

change in society. The theories of justice that better harmonise with the un-

derstanding of justice of victims of sexual offences are restorative justice, ka-

leidoscopic justice, transformative justice and informal justice through the in-

ternet.  

 

Even though the #metoo-petitions not explicitly talk of justice, it is possible 

to draw parallels between the needs of justice of victims of sexual offences 

and what is being said in the petitions. Those how have signed the petitions 

use their own voices as a tool go gain validation and to demand an end to the 

culture of silence and the unbalanced power structure in their industries. It 

can also be said that they are in the search of a collective informal justice, 

provided outside of the criminal justice system, where they seek a structural 

change of society.  

 

The final chapter of the thesis ties together the results of each chapter and it 

is stated that when sexual molestation according to Swedish established law 

do not include sexual violations as an expression of power, the feeling of jus-

tice and restitution that can be offered in the #metoo-petitions is particularly 

important, given the culture the petitions describes.  

 



 3 

Sammanfattning 

Under hösten år 2017 delade tusentals svenska kvinnor och icke-binära i upp-

rop under #metoo med sig av sina upplevelser av sexuella trakasserier och 

övergrepp samt ställde krav på förändring. #metoo-rörelsen kom att förändra 

diskussionen om sexualbrott och frågan kan ställas vad som utgör ett sexuellt 

ofredande, vilket är den lägsta gränsen för sexualbrott i 6 kap. brottsbalken. 

När så många delade med sig av sina upplevelser av sexuella trakasserier och 

övergrepp går det också att diskutera om det i uppropen ställs krav på rättvisa 

och upprättelse. Med #metoo-rörelsen som övergripande tema har denna upp-

sats till syfte att ur ett kritiskt utvecklingsperspektiv undersöka hur synen på 

sexuella ofredanden har förändrats för att kunna fastställa vad som utgör ett 

sexuellt ofredande i gällande rätt. Vidare har uppsatsen till syfte att kartlägga 

och studera vilka krav som ställs och vilken syn på rättvisa som de som utsätts 

för sexualbrott och särskilt för sexuella ofredanden generellt har, samt under-

söka om dessa krav kan relateras till #metoo-uppropen.  

 

I uppsatsens andra del studeras sex stycken utvalda #metoo-upprop, vilka är: 

#medvilkenrätt, #nustickerdettill, #sistaspikenikistan, #tystnadtagning, #ut-

anskyddsnät och #vikokaröver. För att kunna uppfylla andra delen av syftet 

används ett tillvägagångssätt inspirerat av textanalys. De krav och den syn på 

rättvisa som hos sexualbrottsoffer framkommit i forskning tolkas i relation 

till de utvalda uppropen för att på så sätt undersöka och diskutera om uppro-

pen ger utryck för sökandet efter rättvisa och upprättelse.  

 

Brottet sexuellt ofredande har från brottsbalkens tillkomst år 1962 till dagens 

gällande rätt endast genomgått mindre förändringar avseende vilka hand-

lingar som är straffbara, den främsta skillnaden avser hur högt sexualbrottens 

skyddsintresse sexuell integritet har värderats. Idag kriminaliserar 6 kap. 10 

§ andra stycket BrB exhibitionistiska beteenden och andra kränkningar av nå-

gons sexuella integritet som inte omfattas av något annat straffbud i kapitlet. 
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Det uppställs i gällande rätt krav på en sexuell inriktning och då blir gärnings-

mannens sexualdrift även av betydelse. I den rättsliga regleringen förbises 

därmed att sexuella kränkningar kan vara ett uttryck för maktutövning och 

sexistiska verbala yttranden omfattas således inte av bestämmelsen.  

 

Forskare inom straffrätt, kriminologi och psykiatri framhåller att sexual-

brottsoffers behov och syn på rättvisa inte tillgodoses i det straffrättsliga sy-

stemet. Uppsatsen visar att de behov och krav på rättvisa som för sexual-

brottsoffer kan anses ha allra störst betydelse är ”validation”, erkännandet av 

upplevelsen och skadan, ”vindication”, fördömande av brottet, ”voice”, möj-

ligheten att göra sin röst hörd, ”accountability”, förövaren hålls ansvarig för 

sina handlingar samt prevention, sökandet efter en kollektiv rättvisa med fo-

kus på en kulturell, social och strukturell förändring av samhället. Teorier om 

rättvisa som bättre anses stämma överens med sexualbrottsoffers uppfattning 

är ”restorative justice”, ”kaledioscopic justice”, ”transformative justice” och 

informell rättvisa som upplevs via internet.  

 

Även om de studerade #metoo-uppropen inte uttryckligen talar om rättvisa 

går det att dra paralleller mellan krav på rättvisa som generellt ställs av sexu-

albrottsoffer och vad som framkommer i uppropen. De som har undertecknat 

uppropen använder sina egna röster som ett verktyg för att nå ett erkännande 

av sina upplevelser och för att kräva en förändring av den tystnadskultur och 

ojämna maktstrukturer som präglar deras arbetsplatser. Likaså kan sägas att 

de söker en form av kollektiv informell rättvisa utanför det straffrättsliga sy-

stemet rättvisa där en strukturell förändring av samhället efterfrågas. 

 

I uppsatsens avslutande kapitel binds resultaten av delanalyserna från övriga 

kapitel samman och det konstateras att då sexuella ofredanden enligt gällande 

rätt inte omfattar sexuella kränkningar som uttryck för maktutövning blir den 

känsla av upprättelse och rättvisa som kan erbjudas i #metoo-uppropen sär-

skilt viktig med tanke på den kultur som uppropen beskriver.  
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1 Inledning  

1.1 Allmänt  

Den 5 oktober 2017 publicerar New York Times en artikel som berättar att 

Hollywood-producenten Harvey Weinstein blivit anklagad för sexuella tra-

kasserier av ett stort antal kvinnor.1 Några dagar senare skriver skådespelers-

kan Alyssa Milano ett inlägg på Twitter där hon uppmanar alla kvinnor som 

har blivit sexuellt trakasserade eller utsatta för sexuella övergrepp att skriva 

”me too” på sina sociala medier.2  I sociala medier sprids #metoo över hela 

världen och Sverige är inget undantag. Tre dagar senare har hashtaggen3 an-

vänts i 11 500 svenska inlägg på Twitter.4 Därefter samlar sig kvinnor och 

icke-binära ur olika branscher och undertecknar gemensamma upprop mot 

sexuella kränkningar och övergrepp. Fenomenet #metoo är ett faktum.  

 

För mig och många andra blev det här en början på ett uppvaknande och en 

insikt om att sexuella kränkningar och sexuellt våld är en del av vår vardag 

på ett sätt som vi kanske inte har reflekterat över tidigare. Bland mycket annat 

verkar #metoo bidra till en ökad medvetenhet kring att gärningar som tidigare 

avfärdats som inte särskilt allvarliga kan vara brottsliga. Lisa Wallin, utredare 

på Brottsförebyggande rådet (Brå), uttalade sig i DN om att Brå sett en ökning 

avseende antalet anmälningar av sexualbrott efter #metoo. Antalet anmäl-

ningar av sexuella ofredanden är det sexualbrott som har sett den största ök-

ningen, med 33 % i november 2017 jämfört med november 2016.5  Statistik 

från Brå visar en ökning av antalet anmälningar av sexuella ofredanden om 3 

% mellan 2016 och 2017, totalt 11 000 anmälningar.6 

                                                 
1 Kantor & Twohey, ‘Harvey Weinstein Paid Off Sexual Harassment Accusers for Dec-

ades’, The New York Times (2017-10-5). 
2 Codrea-Rado ‘#MeToo Floods Social Media With Stories of Harassment and Assault”, 

The New York Times (2017-10-16). 
3 Hashtagg: Digital märkning med nummertecken framför ett ord, används inom sociala 

medier som ett sätt att strukturera ämnen och kategorier, Nationalencyklopedin: hashtagg.  
4 ’Så stor är nätkampanjen #metoo: ”Uppenbart att kvinnor världen över fått nog”’, DN 

(2017-10-18). 
5 Thörnqvist, ’Fler anmälda sexbrott sedan #metoo visar nya siffror’, SVT Nyheter (2017-

12-7). 
6 Brå: Kriminalstatistik 2017, Anmälda brott, slutlig statistik, s. 40. 
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Under #metoo är det bland sexualbrotten i 6 kap. brottsbalken (BrB) just sex-

uellt ofredande i 6 kap. 10 § som har intresserat mig och i synnerhet bestäm-

melsens andra stycke som dels avser exhibitionistiska beteenden och dels 

andra kränkningar av någons sexuella integritet som inte omfattas av något 

annat straffbud i kapitlet. Gränsen för vad som utgör ett sexualbrott regleras 

således i denna bestämmelse och väcker frågor kring när ett sexualbrott de 

facto är för handen.  

 

I och med att det krävdes ett upprop på sociala medier för att uppmärksamma 

samhället om omfattningen och förekomsten av sexuella trakasserier och 

övergrepp som samhällsproblem tyder det på att systemet inte fungerar. 

Kanske är det så att en del inte anmäler då det är svårt att veta vad som är 

brottsligt. Ett annat alternativ är möjligen att det från brottsoffrets sida inte 

känns lönt att anmäla om en anmälan inte leder till någon upprättelse eller 

rättvisa. När tusentals kvinnor på sociala medier delade med sig av sina histo-

rier om sexuella trakasserier och övergrepp efterfrågade de kanske en annan 

form av rättvisa än den som rättsväsendet erbjuder? 

1.2 Syfte  

Med tanke på att #metoo-rörelsen har inneburit en historisk förändring i dis-

kussionen kring sexualbrott är det av intresse att ur ett kritiskt utvecklings-

perspektiv undersöka hur gällande rätt kring sexualbrotten har förändrats. Fö-

revarande uppsats har därför till syfte att undersöka hur brottet sexuellt ofre-

dande har utvecklats över tid för att på så sätt kunna fastställa vad ett sexuellt 

ofredande innebär enligt gällande rätt. Vidare har uppsatsen till syfte att kart-

lägga och studera vilka krav som ställs och vilken syn på rättvisa som de som 

utsätts för sexualbrott och i synnerhet för sexuella ofredande har, för att sedan 

undersöka och diskutera om dessa krav kan relateras till de upprop som till 

följd av #metoo-rörelsen har publicerats i svenska dags- och kvällstidningar. 
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1.3 Frågeställningar 

För att ytterligare precisera syftet har följande frågeställningar formulerats: 

• Vad utgör ett sexuellt ofredande enligt gällande rätt? 

• Hur har synen på sexuella ofredanden förändrats i förarbeten, praxis 

och doktrin sedan brottsbalkens tillkomst år 1962? 

• Vilka krav på rättvisa ställer brottsoffer som har utsatts för sexualbrott 

i generell mening enligt tidigare forskning? 

• Ställs dessa krav och finns den syn på rättvisa i de branschbaserade 

upprop som har delats under #metoo-rörelsen i Sverige? 

1.4 Avgränsning  

Då jag tar min utgångspunkt i #metoo-rörelsen, vilken framförallt avser sex-

uella kränkningar och övergrepp mot vuxna kvinnor, kommer jag enbart att 

behandla de sexuella ofredanden som omfattas av 6 kap. 10 § andra stycket 

BrB. Sexuellt ofredande mot barn under 15 år, vilket regleras i bestämmelsens 

första stycke, lämnas således utanför arbetet.  

 

Det går inte att bortse ifrån att #metoo i Sverige har en tydlig koppling till 

arbetsrättsliga frågor. Det märks inte minst då kvinnor inom olika branscher 

har samlats under gemensamma upprop och vittnat om sexuella kränkningar 

och övergrepp samt protesterat mot detsamma. Sexuella trakasserier i arbets-

livet regleras i diskrimineringslagen (2008:567), DL, vilken har till syfte att 

motverka diskriminering, 1 kap. 1 § DL. I lagen avser diskriminering bland 

annat sexuella trakasserier. I 1 kap. 4 § 5p DL preciseras detta som ett upp-

trädande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Vidare finns ett för-

bud för arbetsgivare att diskriminera den som är arbetstagare hos arbetsgiva-

ren, 2 kap. 1 § 1 stycket 1p DL. Lagen uppställer även krav på arbetsgivaren 

att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och sexuella trakasserier, 2 kap. 

3 § DL. En avgränsning som måste göras då jag har valt att fokusera på de 

straffrättsliga aspekterna är att arbetet kommer att ta sikte på sexualbrotten i 

6 kap. BrB och i synnerhet sexuellt ofredande i 6 kap. 10 § BrB och inte på 
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sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen. Det är dock värt att poäng-

tera att detta kan gå hand i hand och väcker intressanta spörsmål om hur ar-

betsgivare bör agera efter #metoo, men att detta ligger utanför uppsatsens 

syfte.  

 

Debatten kring #metoo har inte enbart lyft fram fördelarna med att tystnaden 

kring förekomsten av sexualbrott bryts, även andra konsekvenser har debat-

terats. När förövare utpekas med namn och uppgifterna sprids kan det bli 

fråga om förtal enligt 5 kap. 1 § BrB och straffansvar kan således aktualiseras. 

I debatten har #metoo likaså kritiserats för att öppna upp för en form av folk-

domstolar i sociala medier, där folket dömer istället för domstolarna, vilket 

inte är gångbart i ett rättssamhälle.7 Denna uppsats har inte till syfte att ana-

lysera alla konsekvenser som #metoo har resulterat i och inte heller är min 

avsikt att kritisera fenomenet som sådant. Då mitt fokus ligger på de som har 

delat berättelser i uppropen och deras uppfattning av rättvisa faller således 

frågor som berör kritik och svårigheter med #metoo inte inom ramen för upp-

satsens syfte.  

1.5 Metod 

För att kunna uppfylla syftet behöver jag sträcka mig utanför de allmänt er-

kända rättskällorna och använder därför den rättsanalytiska metoden, så som 

den presenteras av Sandgren. Enligt Sandgren kan den rättsanalytiska meto-

den nyttjas till att inte enbart fastställa gällande rätt utan även till att analysera 

rätten. Den valda metoden möjliggör därför kritik av rätten. Metoden kan ex-

empelvis användas till att kritisera avgöranden från högsta instans trots att 

dessa utgör gällande rätt då argumentationen kan vara felaktig i det enskilda 

fallet. Den analys som kan göras tack vara nyttjandet av den rättsanalytiska 

metoden kan enligt Sandgren grundas i andra typer av material än det som 

skapar gällande rätt. Däribland nämns utländsk rätt, inofficiell rätt, underrätts-

praxis och andra vetenskaper.8 

                                                 
7 Schultz, ’Folkdomstol eller en reaktion mot ett misslyckat rättssamhälle’, SvD (2017-10-

18). 
8 Sandgren (2015) s. 45f.  



 11 

 

Uppsatsen kan sägas bestå i två delar, dels den mer rättsliga som har till syfte 

att fastställa vad som är gällande rätt avseende brottet sexuellt ofredande och 

dels den som avser vad som aktualiseras när ett brott har begåtts, nämligen 

vilka krav på rättvisa som ställs av dem som har utsatts för sexualbrott. Jag 

har därför inspirerats av textanalys i den del av uppsatsen som behandlar 

huruvida de krav och den syn på rättvisa som enligt forskning uppställs av 

personer som utsätts för sexualbrott kan relateras till de branschbaserade #me-

too-uppropen i Sverige. Det görs dock inget anspråk på att använda en renod-

lad textanalys såsom en diskurs- eller innehållsanalys. Genom att ta utgångs-

punkt i de krav och den syn på rättvisa som framkommit i forskning, kommer 

jag att tolka det i relation till de skriftliga uppropen. Mitt tillvägagångssätt 

innebär att jag kommer att jämföra krav på och teorier om rättvisa med vad 

som framkommer i texterna avseende både specifika ord och begrepp och 

undersöka om det finns några likheter och skillnader på ett mer abstrakt plan 

avseende själva andemeningen i uppropen.  

1.6 Forskningsläge 

I Sverige har mängder av litteratur skrivits om sexualbrott men sällan är det 

sexuellt ofredande som står i centrum. Någon som behandlar sexuellt ofre-

dande mer ingående är dock Linnéa Wegerstad, juris doktor. I sin avhandling 

Skyddsvärda intressen & straffvärda kränkningar - Om sexualbrotten i det 

straffrättsliga systemet med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande under-

söker hon hur sexualbrott kan skiljas från andra typer av våld och kränkningar 

i straffrätten, med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande. Inom ramen för 

avhandlingen ryms likaså en diskussion kring sexuell integritet.9 Ytterligare 

en person som behandlar den sexuella integriteten, är Ulrika Andersson, do-

cent i straffrätt vid Lunds universitet. I avhandlingen Hans (ord) eller hennes? 

En könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp utför 

hon en diskursanalys av sexualbrottens gränsdragande rekvisit.10 

 

                                                 
9 Se Wegerstad (2015).  
10 Se Andersson (2004).  
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Andersson och Wegerstad har gemensamt diskuterat bland annat sexuell in-

tegritet och dess betydelse vid gränsdragningen av kriminaliserade gärningar 

med utgångspunkt i fyra förhållandevis nya avgöranden från HD.11 Förfat-

tarna behandlar konceptet abstrakt sexuell integritet, vilket jämväl behandlats 

av Claes Lernestedt, professor i straffrätt vid Stockholms universitet. Ler-

nestedt tar i en artikel temperaturen på svensk straffrättspolitik och diskuterar 

bland annat förståelsen av ”det sexuella”.12 

 

En av uppsatsens frågeställningar behandlar vilka krav på rättvisa som ställs 

av brottsoffer som har utsatts för sexualbrott enligt tidigare forskning.13 Den 

forskning som är för handen bedrivs inte enbart inom juridiken, utan aktuali-

serar flera vetenskaper, främst psykiatri och kriminologi. Främst bedrivs 

forskningen utanför Sveriges gränser av forskare i Australien, Storbritannien 

och USA.   

 

Judith Herman, professor i psykiatri, tidigare verksam vid Harvard University 

Medical School, problematiserar i artikeln Justice from the Victim’s per-

spective, vilka behov offer för sexualbrott har och hur de uppfattar rättvisa. 

Herman framhåller att sexualbrottsoffers behov sällan tillgodoses i en dom-

stolsprocess.14 Hennes resultat citeras ofta i annan forskning där rättvisa för 

offer för sexualbrott behandlas. Däribland hos Haley Clark, doktor i krimino-

logi och tidigare forskare vid the Australian Centre for the Study of Sexual 

Assault.15 

 

                                                 
11 Se Andersson & Wegerstad (2016); Andersson & Wegerstad (2017). 
12 Se Lernestedt (2004). 
13 I debatten kring sexualbrott hävdas ibland att termen ”survivor”, överlevare, är bättre 

lämpad för att benämna dem som har utsatts för brott än ”victim”, offer. Trots detta kom-

mer begreppet sexualbrottsoffer att användas i den fortsatta framställningen då även argu-

ment framförs kring att begreppet ”victim” inte tvunget behöver betyda att den som utsätts 

för brott framställs som passiv och maktlös, se Mardorossian (2014) s. 31 och 133.  
14 Se Herman (2005).  
15 Se Clark (2010); Clark (2015).  
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Clare McGlynn, professor i juridik vid Durham University, har tillsammans 

med Nicole Westmarland, professor i kriminologi vid Durham University, ut-

vecklat en egen teori om synen på rättvisa hos sexualbrottsoffer, vilken de 

kallar för kaledioscopic justice. Teorin bygger på att rättvisa ska ses som för-

änderligt och mångfacetterat.16 

 

Uppsatsen undersöker krav på rättvisa i de branschbaserade #metoo-uppro-

pen, krav på rättvisa som ställs utanför det straffrättsliga systemet. Både 

Anastasia Powell, doktor i kriminologi och forskare vid the RMIT University, 

Melbourne och Bianca Fileborn, doktor i kriminologi och lektor vid The Uni-

versity of New South Wales forskar kring informell rättvisa som kan uppnås 

med hjälp av internet och sociala medier. Fileborn tar sin utgångspunkt i rätt-

visa för offer för ”street harassment” eller gatutrakasserier (min översätt-

ning).17  

 

Med tanke på hur #metoo under våren 2018 alltjämt är aktuellt och dess kon-

sekvenser fortfarande diskuteras är det av intresse att applicera forskning om 

sexualbrottsoffers behov och förståelse av rättvisa på en företeelse i Sverige. 

Valet att fokusera på kravet på rättvisa hänför sig till en strävan att tillföra 

något nytt till debatten kring #metoo. Istället för att fokusera på konsekvenser 

av att dela berättelser om sexuella kränkningar och övergrepp kommer upp-

satsen att diskutera uppropen med utgångspunkt i upprättelse och rättvisa.  

1.7 Material  

I uppsatsens första del har de allmänt erkända rättskällorna, förarbeten, praxis 

och doktrin fått stort utrymme. Här har alla de betänkanden och propositioner 

som legat bakom lagändringar från och med brottsbalkens tillkomst år 1962 

till och med nu gällande rätt varit viktiga för att kunna ge en tydlig bild av 

utvecklingen av brottet sexuellt ofredande. Även tidigare lagkommentarer till 

brottsbalken har varit behjälpliga vid detta arbete.  

 

                                                 
16 Se McGlynn & Westmarland (2018).  
17 Se Powell (2015a); Powell (2015b); Fileborn (2016).  
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Det material som har använts för att kartlägga och studera kraven och synen 

på rättvisa hos sexualbrottsoffer utgörs av vetenskapliga artiklar från Austra-

lien, Storbritannien och USA skrivna av de forskare jag presenterar under av-

snittet forskningsläge.  

 

I den del av uppsatsen som utreder krav på rättvisa som ställs i #metoo-rörel-

sen i Sverige har jag valt att fokusera på upprop som samlat kvinnor, trans-

personer och icke-binära ur olika branscher och som publicerats i svenska 

dags- och kvällstidningar som Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Af-

tonbladet. Uppropen har publicerats under hösten 2017 och fick sin start med 

#tystnadtagning i Svenska Dagbladet den 19 november 2017. Uppropen har 

generellt till syfte att berätta om sexuella kränkningar och övergrepp inom 

olika branscher och på så sätt kräva en förändrad inställning till sexuella tra-

kasserier och övergrepp på arbetsplatser.18 I vart fall 65 stycken olika svenska 

upprop fanns representerade när en samordningsgrupp bestående av initiativ-

tagare och administratörer från de olika uppropen undertecknade en artikel 

bestående av sju gemensamma åtgärdsförslag för att skapa ett samhälle fritt 

från sexism, sexuella trakasserier och övergrepp. Åtgärdsförslagen lämnades 

sedermera över till regeringen.19 

 

Uppropen spänner över samhällets alla delar, där exempelvis juristbranschen, 

restaurangbranschen och kvinnor och transpersoner i prostitution finns repre-

senterade. Uppropen i dags- och kvällstidningarna ser ut på samma sätt. De 

innehåller berättelser som vittnar om sexuella trakasserier och övergrepp på 

arbetsplatser. I de vårdanställdas upprop #nustickerdettill anges att allt från 

verbala och fysiska trakasserier till våldtäkter förekommer. I uppropstexten 

lyder den första berättelsen som följer: 

Vi sitter i en större grupp, ett multidisciplinärt team och rondar. 

Den manlige överläkaren får mothugg av min kvinnliga kollega 

gällande en patient. Överläkaren sätter punkt för diskussionen 

                                                 
18 Se t.ex. ’Uppropet #tystnadtagning: ”Han tog stryptag, sa att jag gör skit och han gör 

konst”’, SvD Kultur (2017-11-19). 
19 ’”Här är vallöftena som vi i metoo-uppropen vill se”’, DN Debatt (2018-03-06). 

 



 15 

genom att säga “jag tror minsann att syster skulle behöva lite 

knulla”. Skratt och tystnad.20 

Berättelsen är endast en av många som delats i #metoo-uppropen, men den är 

talande för att det berättas om flera olika former av sexuella kränkningar. Be-

rättelserna varvas med texter där krav ställs på att arbetsgivare ska agera mot 

sexuella trakasserier och övergrepp. Uppropen är undertecknade av personer 

tillhörande de olika branscherna och antalet personer som undertecknat 

sträcker sig från några tiotal till tusentals personer. I vissa fall klargörs att ett 

undertecknande inte innebär att man personligen utsatts för övergrepp.21 

 

I materialvalet har jag utgått ifrån de upprop som är publicerade och som ut-

görs av en enhetlig text som alla som undertecknat uppropen står bakom. De 

upprop som enbart består av berättelser publicerade under en särskild 

hashtagg ingår således inte urvalsmaterialet. Vid valet av uppropen har jag 

strävat efter att visa en bred bild av samhället där allt från högutbildade till de 

som lever i utkanten av samhället finns representerade. Likaså ville jag lyfta 

fram både klassiskt mans- och kvinnodominerade branscher. De valda uppro-

pen är, #medvilkenrätt, #nustickerdettill, #sistaspikenikistan, #tystnadtag-

ning, #utanskyddsnät och #vikokaröver. Vågen av upprop inleddes med att 

703 stycken personer inom film- och teaterbranschen samlades under #tyst-

nadtagning, vilket således utgör en rimlig startpunkt även i min undersök-

ning.22 Under #medvilkenrätt förenades 5965 kvinnor i juristbranschen och 

detta upprop är valt då det ger ett mer juridiskt perspektiv.23 Som representant  

för en klassiskt kvinnodominerad bransch är uppropet #nustickerdettill utvalt, 

vilket 1309 vårdanställda har undertecknat.24 Som motpol till detta har jag 

valt ut ett upprop från den traditionellt mansdominerade byggbranschen där 

                                                 
20 ’Vårdpersonalens upprop mot sexuella trakasserier: Det är nog nu!’, DN (2017-12-16). 
21 Se ’Jurister vittnar: ”Domaren ville ha oralsex i gengäld”’, SvD Kultur (2017-12-15); 

’Byggbranschens upprop #sistaspikenikistan’, Aftonbladet (2017-11-27;’#vikokaröver – re-

staurangbranschens upprop mot sexuella trakasserier’, DN (2017-11-30). 
22 ’Uppropet #tystnadtagning: ”Han tog stryptag, sa att jag gör skit och han gör konst”’, Svd 

Kultur (2017-11-19). 
23 ’Jurister vittnar: ”Domaren ville ha oralsex i gengäld”’, SvD Kultur (2017-12-15). 
24 ’Vårdpersonalens upprop mot sexuella trakasserier: Det är nog nu!’, DN (2017-12-16). 
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4627 personer samlats under #sistaspikenikistan.25 Uppropet #vikokaröver 

samlade 1863 kvinnor och icke-binära i restaurangbranschen, vilket är utvalt 

för att representera en bransch med lägre krav på utbildning.26 Det upprop 

som skiljer sig något från mängden är #utanskyddsnät, vilket samlar kvinnor 

och icke-binära som är eller har varit i drogberoende, kriminalitet och/eller 

prostitution. I januari 2018 bestod gruppen av 535 personer. Detta upprop är 

inte publicerat i någon svensk dags- eller kvällstidning utan finns att ta del av 

på gruppens egen hemsida.27 

1.8 Disposition  

Efter en inledning där ämnet, syfte och frågeställningar presenteras följer ka-

pitel 2 där utvecklingen av kriminaliseringen av brottet sexuellt ofredande 

presenteras. Relevant praxis redogörs för löpande. Med hjälp av doktrin pro-

blematiseras innebörden av rekvisiten. Kapitlet avslutas med en sammanfat-

tande analys där utvecklingen av straffbestämmelsen diskuteras och slutsatser 

dras kring vad som utgör ett sexuellt ofredande.  I kapitel 3 går uppsatsen över 

till att behandla synen på och vilka krav på rättvisa som offer för sexualbrott 

har och ställer. Kapitlet inleds dock med en kort redogörelse av möjligheten 

till rättvisa och upprättelse inom det straffrättsliga systemet. Med stöd av 

forskning på området konkluderar jag i kapitlets avslutande del vilka faktorer 

som främst är av betydelse för sexualbrottsoffers upplevelse av rättvisa. I det 

efterföljande kapitlet ligger fokus på synen på rättvisa i de sex utvalda 

branschbaserade #metoo-uppropen. Analysen som förs löpande tar sin ut-

gångspunkt i de krav och teorier om rättvisa som framkommer i föregående 

kapitel. Avslutningsvis knyter uppsatsens sista kapitel ihop uppsatsens olika 

delar genom att diskutera den rättsliga regleringen av sexuellt ofredande i re-

lation till #metoo-uppropen samt uppropens möjlighet att bidra till upprättelse 

och rättvisa.  

 

                                                 
25  ’Byggbranschens upprop #sistaspikenikistan’, Aftonbladet (2017-11-27. 
26  ’#vikokaröver – restaurangbranschens upprop mot sexuella trakasserier’, DN (2017-11-

30). 
27 ’Upprop’, #utanskyddsnät (2017). 
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2 Sexuellt ofredande – 
utvecklingen av ett brott  

2.1 Inledning  

Detta kapitel har till syfte att redogöra för utvecklingen av kriminaliseringen 

av sexuellt ofredande från att vara ett sedlighetsbrott vid tillkomsten av brotts-

balken till att vara ett sexualbrott i gällande rätt. Kapitlet lyfter fram dels ge-

nerella överväganden bakom 6 kap. BrB och dels specifika överväganden 

bakom brottet sexuellt ofredande. Med hänvisning till de avgränsningar som 

har gjorts inledningsvis avser kapitlet utvecklingen av kriminaliseringen av 

de gärningar som återfinns i 6 kap.  10 § andra stycket BrB, nämligen om 

någon blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag 

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

ägnat att kränka personens sexuella integritet. Kapitlet avslutas med en sam-

manfattande analys där utvecklingen av brottet sexuellt ofredande analyseras 

och slutsatser kring vad som konstituerar ett sexuellt ofredande i gällande rätt 

dras.  

2.2 Brottsbalksreformen  

2.2.1 Sedlighetsbrotten i brottsbalken  

Brottsbalken kom att ersätta 1864 års strafflag och det som vi idag kallar sex-

ualbrott samlades i sjätte kapitlet om sedlighetsbrott. De brott som utgjorde 

de nya sedlighetsbrotten hade ett gemensamt skyddsintresse, nämligen ”indi-

videns integritet i sexuellt hänseende”.28 Tidigare hade även den allmänna 

sedligheten utgjort ett skyddsintresse, men från och med införandet av brotts-

balken tog sedlighetsbrotten enbart sikte på ”övergrepp av en person mot an-

nan person”.29 Wegerstad poängterar i sin avhandling att brottsbalksreformen 

                                                 
28 SOU 1953:14, s. 228. 
29 Prop. 1962 nr 10, del A, s. 4.  
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skiljer sig ifrån den tidigare strafflagen genom att det går att utläsa att sexua-

litet är skyddsvärt för individen. Genom att lyfta fram den sexuella integrite-

ten som ett skyddsintresse värderas sexualitet som någonting positivt.30 Av-

seende vad som istället utgör en straffvärd handling i brottsbalken anför We-

gerstad att sådana handlingar konstrueras genom hänvisning till sexualdrif-

ten.31 Att sexualdriften är straffvärd går att utläsa i en lagkommentar från år 

1975, där det framhölls att sedlighetsbrotten i 6 kap. BrB har gemensamt att  

”avsikten med gärningen skall vara att väcka eller tillfredsställa enderas eller 

bådas sexuella drift”.32  

2.2.2 Otuktigt beteende  

Dagens motsvarighet till sexuellt ofredande i 6 kap. 10 § BrB fanns vid infö-

randet av brottsbalken i 6 kap. 6 §: 

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

gärningen ej är belagd med straff enligt vad förut i detta kapitel är sagt, för 

otuktigt beteende till böter eller fängelse i högst ett år. 

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

som är ägnat att väcka anstöt eller eljest genom ord eller handling som up-

penbart sårar tukt och sedlighet uppträder anstötligt mot annan. Lag 

(1962:700). 

 

Förarbetena anger att bestämmelsen tar sikte på de mest betydelsefulla fallen 

av sådana otuktiga handlingar som riktas mot enskild person och som innebär 

typiska avarter av sexuellt beteende, såsom exhibitionistiska åtgärder och sed-

lighetssårande beröring av minderårig. Departementschefen angav att övriga 

angrepp med sexuell inriktning mot enskild person, exempelvis sedlighetsså-

rande beröring av vuxen person, oanständiga åtbörder och yttranden, skulle 

falla utanför bestämmelsens område. Dessa angrepp skulle i den mån de inte 

omfattades av andra bestämmelser i kapitlet istället falla in under stadgandet 

om ofredande.33 I straffrättskommitténs förslag framhölls att det skulle över-

lämnas till domstolarna att avgöra vad som var sedlighetssårande. Kommittén 

                                                 
30 Wegerstad (2015) s. 121. 
31 Wegerstad (2015) s. 124.  
32 Jareborg & Nelson (1975) s. 102.  
33 Prop. 1962 nr 10 del B, s. 185.  
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ansåg dock att det vid bedömningen av vad som är sedlighetssårande kan vara 

av betydelse mot vem handlingen har företagits. Något som är sedlighetsså-

rande för ett barn behöver inte vara det för en vuxen. Vidare kan olika tids- 

och miljöförhållanden påverka bedömningen.34 I en lagkommentar gavs 

”kroppslig beröring, sexuella åtbörder, osedliga yttranden i tal eller skrift eller 

förevisning av bilder rörande sexuallivet” som exempel på vilka gärningar 

som skulle kunna omfattas av 6 kap. 6 § andra stycket andra ledet BrB.35 

2.3 Från sedlighetsbrott till sexualbrott  

2.3.1 Sexualbrotten i brottsbalken  

Under 1980-talet genomgick brottsbalkens sjätte kapitel en stor förändring. 

Däribland genom att lämna den tidigare beteckningen sedlighetsbrott, för att 

istället komma att benämnas för sexualbrott. Utredningen SOU 1982:61 hade 

bland annat till syfte att ”skärpa samhällets reaktion mot det allvarliga över-

grepp som en våldtäkt innebär”.36 I betänkandet framkom att sexualbrotts-

kommittén ansåg att ojämlikheten mellan könen alltjämt var ett problem och 

att lagstiftning om sexuella övergrepp kunde bidra i jämställdhetsarbetet. I 

samband med detta anfördes att utgångspunkten är ”att varje människa har 

rätt till sexuell integritet och att man måste respektera när en annan människa 

avböjer sexuella inviter”.37 Sexualbrottskommittén uttalade sig även slagkraf-

tigt om att ”det gäller att göra rent hus med gamla ännu kvardröjande uppfatt-

ningar om att kvinnan tillhör mannen och är skyldig att ställa sig till hans 

förfogande”.38 I den efterföljande propositionen återkom denna uppfattning 

och i den allmänna motiveringen till reformen framhölls att utformningen av 

de tidigare bestämmelserna om sedlighetsbrotten till viss del präglades av ”en 

diskriminerande kvinnosyn som står i direkt strid med strävandena efter jäm-

ställdhet mellan kvinnor och män”.39 

                                                 
34 SOU 1953:14, s. 249.  
35 Jareborg & Nelson (1975) s. 108.  
36 SOU 1982:61, s. 17.  
37 SOU 1982:61, s. 62.  
38 SOU 1982:61, s. 62.  
39 Prop. 1983/84:105, s. 15.  
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2.3.2 Sexuellt ofredande  

I sitt betänkande föreslog Sexualbrottskommittén att brottet otuktigt beteende 

skulle ersättas av beteckningen sexuellt ofredande men att det enbart skulle 

omfatta barn under 15 år.40  Blottning och annan sedlighetssårande handling 

mot vuxna skulle således avkriminaliseras. Det motiverades av att blottning i 

allmänhet ansågs oskadligt för de vuxna som drabbas. För övriga sedlighets-

sårande gärningar som föll in under otuktigt beteende ansågs det saknas skäl 

att behandla dem som en särskild brottstyp.41 I propositionen behölls den nya 

rubriceringen sexuellt ofredande men andra stycket avseende vuxna var fort-

satt kriminaliserat. Bestämmelsen om sexuellt ofredande placerade i 6 kap. 7 

§ BrB och fick en delvis förändrad lydelse: 

 Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör barn 

under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon hand-

ling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fäng-

else i högst ett år. 

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

som är ägnat att väcka anstöt eller eljest genom ord eller handling på ett up-

penbart sedlighetssårande sätt uppträder anstötligt mot annan. Lag 

(1984:399).  

 

Bestämmelsen genomgick en del förändringar avseende kriminaliserade gär-

ningar som innefattar barn under femton år men vad gäller vuxna täckte brot-

tet sexuellt ofredande in samma handlingar som tidigare fallit in under otuk-

tigt beteende. I propositionen framfördes argument varför blottning fortsatt 

skulle vara kriminaliserat. Det ansågs obehagligt både för barn och de vuxna 

kvinnor som utsätts.42 Wegerstad uppmärksammar i sin avhandling att trots 

att sexualbrottskommittén i sin utredning föreslagit att sedlighetssårande gär-

ningar mot vuxna skulle avkriminaliseras, gavs det i propositionen inte några 

skäl varför de fortsatt skulle vara kriminaliserade.43 Någon vidare precisering 

av vad som omfattas av ord eller handling på ett uppenbart sedlighetssårande 

sätt gavs inte heller.  

                                                 
40 SOU 1982:61, s. 105f.  
41 SOU 1982:61, s. 108.  
42 Prop. 1983/84:105, s. 35.  
43 Wegerstad (2015) s. 159f.  



 21 

 

I en lagkommentar från år 1984 beskrev Jareborg, professor emeritus i straff-

rätt vid Uppsala universitet, bestämmelsens andra stycke närmre. Sexuellt 

ofredande enligt 6 kap. 7 § andra stycket BrB kan aktualiseras bland annat 

genom kroppslig beröring, sedliga yttranden i tal eller skrift eller förevisning 

av bilder rörande sexuallivet. Jareborg poängterade att det enbart är gärningar 

som sårar den sexuella sedligheten som omfattas av brottet. Det innebär i sin 

tur att en del sedlighetssårande gärningar som inte har en tillräckligt sedlig-

hetssårande karaktär istället faller in under tillämpningsområdet för brottet 

ofredande i 4 kap. 7 § BrB.44 Exempel på sådana gärningar är att på gatan 

klappa en förbipasserande kvinna på rumpan eller att genom ihärdiga och stö-

rande övertalningsförsök få någon att ställa upp som sexualpartner.45 

2.3.3 Tillämpning av lag (1984:399) 

2.3.3.1 Allmänt  

Här följer en kort redogörelse för praxis där HD har behandlat sexuellt ofre-

dande i frågan om personer över 15 år utifrån dess lydelse enligt lag 

(1984:399).  

2.3.3.2 Krav på sexuell innebörd och inriktning  

En man stod i målet NJA 1988 s. 40 åtalad för att ha sexuellt ofredat två 

kvinnor. Enligt gärningsbeskrivningen hade mannen, som var massör, ett fler-

tal gånger fört sina händer i närheten av kvinnornas könsorgan då han gett 

dem massage. HD ogillade åtalet med förklaringen att det inte kunde anses 

styrkt att den behandling de båda kvinnorna utsatts för haft någon sexuell in-

nebörd eller inriktning. Den tilltalade förklarade att hans sätt att massera var 

påkallat beroende av musklernas uppbyggnad och att det var lämpligt för att 

behandla muskelspänningar och träningsvärk. Enligt rätten fanns det ingen-

ting i målet som tydde på att det skulle vara felaktigt. I sina domskäl utveck-

lade HD varken vad som avses med sexuell innebörd eller sexuell inriktning, 

                                                 
44 Jareborg (1984) s. 325.  
45 Jareborg (1984) s. 281.  
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men det framgår att den tilltalades syfte med gärningen tillmättes stor bety-

delse.46 

2.3.3.3 Inte sexuellt ofredande om handlingarna 
vanligen företas 

I NJA 1996 s. 418 hade en man klätt av sin sovande sambo, särat på hennes 

ben, smekt henne på kroppen och flyktigt berört hennes könsorgan. Den till-

talade onanerade även vid sidan av henne. Under tiden videofilmades händel-

seförloppet. Utöver detta övergrepp gällde målet två andra tillfällen när den 

tilltalade smekt sin sambos könsorgan, under det att hon sov och sedan själv 

onanerat och fått utlösning över hennes kropp och könsorgan. I HD yrkade 

riksåklagaren att den tilltalade skulle dömas för sexuellt utnyttjande, alterna-

tivt sexuellt ofredande. Agerandet var enligt HD inte att anse som sexuellt 

umgänge och hänvisade till hovrättens resonemang kring att det inte var till-

räckligt med en flyktig beröring av kvinnans könsorgan. Inte heller kunde 

gärningen anses utgöra ett sexuellt ofredande. Den tilltalades handlande över-

ensstämde med sexuella handlingar som han och målsäganden brukade ägna 

sig åt. Mot bakgrund av detta anförde HD att den tilltalade inte upprätt an-

stötligt mot målsäganden. Angående det faktum att den tilltalade både filmat 

och fotograferat målsäganden uttalade HD att det i då gällande svensk rätt 

inte fanns något generellt förbud mot att fotografera en enskild person utan 

samtycke.47 

2.3.3.4 Sexuellt ofredande eller ofredande? 

Frågan om var gränsen går mellan sexuellt ofredande och ofredande aktuali-

serades i NJA 1997 s. 359 där en manlig officer stod åtalad för sexuellt ofre-

dande genom att ha sagt ”Har du varit inne på toaletten och knullat?” till en 

kvinnlig värnpliktig och därefter kallat henne för hora. HD ansåg att orden 

hade en tydlig sexuell innebörd och att de i allmänhet kan te sig anstötliga. 

Emellertid var det enligt HD inte tillräckligt för att bedöma gärningen som ett 

sexuellt ofredande då det vid bedömningen av vad som är uppenbart sedlig-

                                                 
46 NJA 1988 s. 40. 
47 NJA 1996 s. 418.  
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hetssårande och anstötligt måste tas hänsyn till i vilket sammanhang som gär-

ningen har begåtts. HD anförde därför att eftersom yttrandena var riktade till 

en vuxen person och ”ett led i en tillrättavisning av en underställd värnpliktig” 

var situationen inte sådan att de, trots sin sexuella karaktär, kunde vara up-

penbart sedlighetssårande. Åtalet ogillades därför. Inte heller kunde mannen 

dömas för ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB då yttrandena inte nådde upp till 

det krav på hänsynslöshet som behövdes.48 

2.4 Sexualbrottsreformen  

2.4.1 En modernisering av sexualbrotten 

Under slutet av 1990-talet genomfördes en översyn av bestämmelserna om 

sexualbrott. Behovet av en utredning motiverades bland annat av att synen på 

sexualbrotten är i ständig förändring och att det är av stor vikt att det finns ett 

heltäckande skydd för den sexuella integriteten.49 Likaså fanns det ett behov 

att modernisera språket i 6 kap. BrB så att de ord och uttryck som används 

motsvarar det som verkligen har skett.50 Den kommitté som tillsattes hade 

som utgångspunkt att sexuella övergrepp är skadliga handlingar och att den 

som avböjer en sexuell invit ska respekteras. Här lyftes den sexuella självbe-

stämmanderätten och den sexuella integriteten fram som lagstiftningens vik-

tigaste skyddsintressen. Ett mål med lagstiftningen var därför att motsvara 

denna uppfattning och på så sätt påverka människors värderingar.51 Vidare 

anförde kommittén att alla sexualbrott inbegriper en kränkning av den sexu-

ella integriteten och att sexualbrottens gemensamma nämnare är den sexuella 

kränkningen. Detta ställningstagande föranledde att kommittén ansåg att fo-

kus vid regleringen av sexualbrotten borde ligga på den sexuella kränkningen 

och dess art snarare än på vilken sexualhandling som är aktuell.52 I den pro-

position som följde upprepade regeringen den syn på sexualbrott som fram-

                                                 
48 NJA 1997 s. 359.  
49 SOU 2001:14, kommittédirektiv 1998:48 i bilaga 1, s. 603.  
50 SOU 2001:14, kommittédirektiv 1998:48 i bilaga 1, s. 604.  
51 SOU 2001:14, s. 108f.  
52 SOU 2001:14, s. 110f.  
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hållits av kommittén. Återigen lyftes självbestämmanderätten och den per-

sonliga och sexuella integriteten fram som de främsta skyddsintressena. Varje 

människa har rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. Rege-

ringen betonade vidare vikten av att det inte får råda några oklarheter över att 

det är just dessa intressen som ligger bakom regleringen av sexualbrotten.53 

2.4.2 Sexuellt ofredande får sin nuvarande 
lydelse 

Sexualbrottskommittén föreslog en omfattande förändring av 6 kap. 7 § tredje 

stycket BrB, däribland att bestämmelsen om sexuellt ofredande skulle ersättas 

med en bestämmelse om sexuell kränkning. I betänkandet framhölls att 

straffansvaret borde relateras till huruvida gärningsmannens beteende utgör 

en kränkning av offrets sexuella integritet. För att kunna fällas för ett sexuellt 

ofredande skulle det således inte krävas att gärningsmannen handlat i syfte att 

söka reta eller tillfredsställa sin sexualdrift.54 Att detta var ett krav som upp-

ställdes i dåvarande gällande rätt uttolkade sexualbrottskommittén från HD:s 

avgörande i NJA 1997 s. 359. De yttranden som sagts av en manlig officer 

till en kvinnlig värnpliktig hade visserligen en sexuell innebörd men det var 

inte tillräckligt för att fälla officeren för sexuellt ofredande. Enligt kommittén 

innebar detta att HD krävde att handlingen måste ha en sexuell inriktning. 

Mot bakgrund av att lagstiftningen inte ansågs tillfredställande avseende 

skyddet mot kränkningar av den sexuella integriteten föreslog kommittén ett 

vidare tillämpningsområde för sexuellt ofredande än det som framkommit i 

NJA 1997 s. 359 för att på så sätt omfatta könsbaserade förolämpningar och 

kränkande uttalanden av sexuell natur.55 

 

Regeringen valde att behålla rubriceringen sexuellt ofredande och bevara 

brottet mot barn respektive vuxna i samma bestämmelse. Regeringen delade 

inte heller kommitténs uppfattning om att en utvidgning av tillämpningsom-

rådet för sexuellt ofredande behövde ske. I propositionen anfördes att det både 

                                                 
53 Prop. 2004/05:45, s. 21.  
54 SOU 2001:14, s. 226.  
55 SOU 2001:14, s. 228f & 231.  
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är anstötligt och olämpligt att använda sig av yttranden med sexuella anspel-

ning eller könsord men att det i dagens samhälle ofta sker utan ett sexuellt 

syfte och används istället exempelvis som svordomar. Det vidhölls att be-

stämmelsen sexuellt ofredande skulle avgränsas till att avse handlingar som 

har en sexuell inriktning på så sätt att de syftar till att reta eller tillfredsställa 

gärningsmannens sexualdrift. Om bestämmelsen likt kommitténs föreslag 

även omfattade handlingar eller uttalanden som saknar ett sådant syfte skulle 

det enligt regeringens åsikt innebära en alltför vidsträckt kriminalisering och 

även ge upphov till gränsdragningsproblem mellan 6 kap. BrB och andra 

straffbestämmelser.56 Enligt regeringens förslag skulle tillämpningsområdet 

för bestämmelsen i princip vara detsamma som för dåvarande gällande rätt.57 

 

Bestämmelsen sexuellt ofredande kom i och med reformen år 2005 att ge-

nomgå en modernisering avseende själva språket. Sexualbrotten ska fokusera 

på angreppet mot den enskilda personen och tiden var därför kommen för att 

lämna uttrycken ”väcka anstöt” och ”på ett uppenbart sedlighetssårande sätt 

uppträder anstötligt” då dessa var knutna till den föråldrade uppfattningen om 

samhällets syn på brister i sedligheten.58 

2.5 Sexuellt ofredande enligt gällande rätt 

2.5.1 Blottning och kränkningar av den sexuella 
integriteten  

Bestämmelsen om sexuellt ofredande placerades i 6 kap. 10 § BrB och fick 

följande lydelse: 

Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn 

under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon hand-

ling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fäng-

else i högst två år. 

Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett 

sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande 

                                                 
56 Prop. 2004/05:45, s. 87f.  
57 Prop. 2004/05:45, s. 89.  
58 Prop. 2004/05:45, s. 88.  
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ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella in-

tegritet. Lag (2005:90). 

 

Bestämmelsens andra stycke kriminaliserar exhibitionistiska beteenden och 

sådana kränkningar av en persons sexuella integritet som inte omfattas av 

andra tidigare bestämmelser i 6 kap. BrB då sexuellt ofredande är subsidiärt. 

Andra stycket avser brott mot såväl barn som vuxna.59 Första ledet stadgar 

straffansvar när gärningsmannen blottar sig för en annan person på ett sätt 

som är ägnat att väcka obehag. Gärningen måste rikta sig mot en eller flera 

bestämda personer. Uttrycket ägnat att väcka obehag innebär att det för 

straffansvar är tillräckligt om gärningen är sådan att den typiskt sett väcker 

obehag, det behöver således inte ske i det enskilda fallet.60 

 

Andra ledet stadgar istället straffansvar för kränkningar av en persons sexu-

ella integritet som inte är straffbara enligt 6 kap. 1–9 §§ BrB. Enligt författ-

ningskommentaren är en förutsättning för att en sådan gärning utgör ett sex-

uellt ofredande att den har en klar och tydlig sexuell inriktning genom att den 

syftar till att reta eller tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift.61 Utanför 

tillämpningsområdet faller därför yttranden bestående av könsord eller sexu-

ella påståenden om de inte har ett rent sexuellt syfte.62 Beträffande uttrycket 

handlande avses enligt författningskommentaren andra sexuella beröringar 

och handlingar än sådana som innefattas i begreppet sexuell handling så som 

det förstås i 6 kap. 1-2 §§ BrB. Att en person i sexuellt syfte kortvarigt berör 

en annan persons bröst eller könsorgan ges som exempel på en handling som 

kan rubriceras som sexuellt ofredande och därmed inte omfattas av sexuell 

handling. Sexuellt ofredande kan begås utan att någon beröring förekommer, 

exempelvis genom sexuella kontakter via telefon eller e-post.63 

 

Att det för straffansvar krävs en sexuell inriktning på det sätt att gärningen i 

det enskilda fallet måste syfta till att reta eller tillfredsställa gärningsmannens 

                                                 
59 Prop. 2004/05:45, s. 149; Berggren m.fl. (Zeteo) kommentaren till 6 kap. 10 § BrB. 
60 Jareborg (2015) s. 129.  
61 Prop. 2004/05:45, s. 149. 
62 Berggren, m.fl. (Zeteo) kommentaren till 6 kap. 10 § BrB. 
63 Prop. 2004/05:45, s. 149.  
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sexualdrift har inte bara ifrågasatts av sexualbrottskommittén bakom refor-

men år 2005 utan även av Jareborg m.fl. Författarna hävdar att det varken i 

lagtexten eller i förarbeten finns stöd för denna uppfattning. De anför vidare 

att uppfattningen av gällande rätt för 6 kap. 10 § andra stycket andra ledet 

BrB beror på en tolkning av vad som gäller för första stycket.64 

 

För att straffansvar ska uppstå behöver det inte bevisas att en kränkning har 

uppkommit i det enskilda fallet, det är tillräckligt att handlingen typiskt sett 

är sådan att offrets sexuella integritet kränks.65 Att en person upplever att den 

egna sexuella integriteten har kränkts är således inte avgörande för bedöm-

ningen av om ett sexuellt ofredande har skett.66 Vid bedömningen av vad som 

är sexuellt kränkande är sådana omständigheter som vem handlingen företas 

av betydelse, likaså i vilken miljö eller vilket sammanhang den företas. Även 

vilken tid det sker kan vara av betydelse då samhällets syn på olika sexuella 

företeelser är föränderlig.67 För att straffansvar för sexuellt ofredande ska ak-

tualiseras behöver gärningsmannen ha haft uppsåt rörande de faktiska om-

ständigheter som innebär att gärningen var ägnad att kränka en annan persons 

sexuella integritet. Det krävs följaktligen inte att gärningsmannen har haft 

uppsåt att kränka personen på detta vis.68 

2.5.2 Tillämpning av gällande rätt 

2.5.2.1 Allmänt  

I detta avsnitt presenteras praxis från HD där domstolen har prövat frågan vad 

som kan anses utgöra sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § BrB.  Här följer 

också en redogörelse för ett mål från Svea hovrätt som i december 2017 med-

delades prövningstillstånd i HD.69 

                                                 
64 Jareborg (2015) s. 129f.  
65 Prop. 2004/05:45, s. 149.  
66 Jareborg (2015) s. 129.  
67 Prop. 2004/05:45, s. 149; Jareborg (2015) s. 129. 
68 Prop. 2004/05:45, s. 149; Berggren, m.fl. (Zeteo) kommentaren till 6 kap. 10 § BrB.   
69 Svea hovrätt dom den 28 mars 2017 mål nr B 10472–16; Högsta domstolen: Meddelade 

prövningstillstånd (2018-02-02). 
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2.5.2.2 Verbalt sexuellt ofredande  

I NJA 2016 s. 129 behandlades frågan om bestämmelsen om sexuellt ofre-

dande är tillämplig vid verbala yttranden. Åtalet gällde en man som uppre-

pade gånger försökt förmå en kvinna att ha sexuellt umgänge med honom mot 

ersättning. I sina domskäl anförde HD att ett bifall till åtalet fordrar att den 

tilltalade ska ha ofredat målsägande på ett sätt som var ägnat att kränka hen-

nes sexuella integritet. Det som avses är enligt HD ord och handlingar som 

har en sexuell inriktning genom att de på något sätt syftar till att reta eller 

tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift. En förutsättning för att ett verbalt 

yttrande ska vara straffbart är således, enligt domstolens mening att det har 

en tydlig sexuell inriktning och det finns ett sexuellt intresse hos gärnings-

mannen. I det aktuella målet bedömdes den tilltalades agerande ha haft en klar 

sexuell inriktning. Domstolen påpekade att målsäganden tagit tydligt avstånd 

från den tilltalades förslag men att han inte accepterat hennes avvisande och 

fortsatt försökt påverka henne.70 

2.5.2.3 Sexuellt ofredande om målsäganden är 
omedveten om handlingen  

I och med NJA 2017 s. 393 kom det att ske en förändring i svensk rätt avse-

ende möjligheten att rubricera olovlig fotografering och filmning som sexu-

ellt ofredande. En man stod i det aktuella målet åtalad för att ha fört in sin 

mobiltelefonkamera under en kvinnas kjol och fotograferat hennes underliv. 

Målsäganden uppfattade inte angreppet när det skedde utan blev varse om det 

först en stund senare.  

 

Den första frågan i HD avsåg huruvida bestämmelsen om sexuellt ofredande 

var tillämplig på det aktuella fallet med olovlig fotografering. I domskälen 

bekräftade HD att en förutsättning för att ett agerande ska bedömas som ett 

sexuellt ofredande är att det måste ha en tydlig sexuell inriktning eller prägel. 

Den omvända situationen skulle enligt domstolens uppfattning innebära att 

bestämmelsens omfattning var alltför vid. Kravet på sexuell inriktning inne-

                                                 
70 NJA 2016 s. 129. 
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bär dock inte att gärningsmannens personliga syften är avgörande för straff-

barheten. Om så vore fallet skulle det strida mot skyddsintresset för sexual-

brotten, nämligen att skydda den enskildes sexuella integritet.  Likaså ska be-

dömningen om gärningen kränker den sexuella integriteten vara objektiv.  

 

Efter detta konstaterande följde ett resonemang kring innebörden av rekvisitet 

”ofredar”. Domstolen konstaterade att den angripne inte tvunget måste ha 

uppfattat handlandet för att han eller hon ska anses ofredad enligt bestämmel-

sen i 6 kap. 10 § andra stycket BrB. Rekvisitet ”ofredar” ska i 4 kap. 7 § BrB 

förstås som att den angripne måste vara medveten om angreppet för att be-

stämmelsen ska vara tillämplig. HD argumenterade dock för att den sexuella 

integriteten bör ges ett starkare skydd än den kroppsliga, vilket innebär att 

ofredanderekvisitet i 6 kap. 10 § BrB blir tillämpligt på situationer där mål-

säganden inte är medveten om vad som sker. HD ställde dock upp ytterligare 

ett krav som måste vara uppfyllt för att bestämmelsen ska vara tillämplig, 

nämligen att gärningen kan betraktas som ett intrång i den utsattes fredade 

sfär. Ett sådant intrång förutsätter som huvudregel kroppslig beröring. Om det 

är frågan om ett agerande som sker i omedelbar närhet av den angripne och 

därmed innebär ett tydligt intrång i den angripnes rätt att bestämma över sin 

kropp är det möjligt att jämställa det med kroppslig beröring. Mot bakgrund 

av detta bedömde domstolens den tilltalades handlade som sexuellt ofre-

dande. Gärningen hade både en tydlig sexuell inriktning och utgjorde ett tyd-

ligt intrång i målsägandens rätt att bestämma över sin kropp.71 

2.5.2.4 Sexuellt ofredande att smeka tonårings ben? 

Målet, Svea hovrätt dom den 28 mars 2017 mål nr B 10472–16 väntar i skri-

vande stund på att avgöras i HD. En man står i första hand åtalad för sexuellt 

ofredande enligt 6 kap. 10 § andra stycket BrB och i andra hand för ofredande 

enligt 4 kap. 7 § BrB då han smekt en 15-årig flicka på benen. Flickan spen-

derade en helg hemma hos mannen och under vistelsen ska han vid två till-

fällen strukit henne på benen från smalbenet, över vaden och till knät samt 

sagt att det var mysigt att hon var där. Innan hon åkte hem uttryckte mannen 

                                                 
71 NJA 2017 s. 393. 
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ett sexuellt intresse för henne i ett SMS, vilket hon tydliggjorde inte var be-

svarat. Mannen förnekar att han ska ha rört vid flickan. 

 

Tingsrätten frikände mannen från både sexuellt ofredande och ofredande. Att 

mannen smekt flickan på underbenen utanpå kläderna bedömdes vara styrkt. 

Emellertid fann rätten att handlingen inte kunde jämföras med de exempel 

som ges i doktrin på handlingar som objektivt sett är ägnade att kränka någons 

sexuella integritet. Detta oaktat att flickan känt ett stort obehag och mannen 

känt sig sexuellt attraherad av henne. Inte heller kunde handlingen anses ut-

göra ett ofredande då tingsrätten ansåg att handlingen, trots att smekningar 

kan omfattas av bestämmelsen om ofredande, inte innebar ett handgripligt 

antastande på det sätt att mannen skulle ha varit närgången mot, angripit, an-

satt eller besvärat flickan.  

 

Hovrätten var av en annan åsikt och dömde mannen för sexuellt ofredande. 

Den delade tingsrättens uppfattning om att det är styrkt att mannen smekt 

flickan på underbenen men gör en annan bedömning av om handlingen hade 

en sådan sexuell innebörd att den typiskt sett duger att kränka målsägandens 

sexuella integritet. Hovrätten hänvisade till att det i bedömningen av vad som 

är ägnat att kränka personens sexuella integritet kan vara av betydelse vem 

handlingen företas mot och att tids- och miljöförhållanden kan påverka. Hov-

rätten framhåller att flickan var 15 år gammal och inte visste hur hon skulle 

hantera mannens agerande och inte vågade säga ifrån. I det aktuella fallet spe-

lade således flickans ålder och att hon befann sig i en utsatt situation in i be-

dömningen.72 

2.5.3 Sexuell integritet och sexuell inriktning  

2.5.3.1 Allmänt  

I redogörelsen av gällande rätt och praxis framkom att avgörande vid bedöm-

ning av om en handling är att anse som ett sexuellt ofredande är att den typiskt 

sett är sådan att den utsattas sexuella integritet kränks och att det finns en 

                                                 
72 Svea hovrätt dom den 28 mars 2017 mål nr B 10472–16.  
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sexuell inriktning. Innebörden av sexuell integritet och hur kravet på sexuell 

inriktning ska förstås har diskuterats i doktrin, då förarbetena inte ger någon 

ytterligare vägledning. För att kunna precisera vad som kan utgöra ett sexuellt 

ofredande i gällande rätt bör därför innebörden av sexuell integritet behand-

las.  

2.5.3.2 Kroppslig och abstrakt sexuell integritet  

Andersson har i sin doktorsavhandling undersökt hur rättsskyddssubjektet 

produceras i bland annat diskursen om sexuell integritet och då kommit fram 

till att rättsskyddssubjektets kropp, sexualitet och kön är av betydelse.73 Den 

sexuella integriteten framhålls bestå av två delar, dels den sexuella självbe-

stämmanderätten och dels ett skydd mot angrepp. I sin analys identifierar An-

dersson dock hur rättsskyddsubjektet eller brottsoffret upprätthåller den sex-

uella integriteten när en sexuell invit avböjs. Enligt henne skapas då en skyl-

dighet hos brottsoffret att agera.74 Tills ett avböjande har skett framställs 

brottsoffrets kropp som öppen och tillgänglig och därmed möjlig att antasta. 

I diskursen om sexuell integritet påtalas inte offrets kropp uttryckligen men 

Andersson hävdar att den indirekt konstitueras på detta vis genom att avbö-

jande av en sexuell invit är avgörande för den sexuella integriteten. Betydel-

sen av avböjandet leder enligt Andersson till att brottsoffrets sexualitet pro-

duceras som passiv och tillgänglig. I diskursen om sexuell integritet fanns det 

inte utrymme för rättsskyddssubjektet att själv initiera en sexuell invit, utan 

enbart att avböja eller acceptera en sådan.75 

 

Även Wegerstad har diskuterat sexuell integritet. Hon för ett resonemang 

kring motstridigheter avseende tillämpningsområdet för sexuellt ofredande, 

vilka framkom i det lagstiftningsarbete som föregick brottsbalksreformen år 

2005. Motstridigheterna, som avsåg hur brett tillämpningsområdet skulle 

vara, kan enligt Wegerstad vara ett uttryck för att kränkning av sexuell in-

tegritet är för abstrakt formulerat för att användas som avgränsning mellan 

                                                 
73 Andersson (2004) s. 243.  
74 Andersson (2004) s. 254. 
75 Andersson (2004) s. 255f.  
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straffvärda och icke straffvärda handlingar.76 Wegerstad konstaterar i sin ana-

lys av vägledande avgöranden avseende sexualbrotten, särskilt sexuellt ofre-

dande och ofredande, att det är underförstått att en kroppslig integritetskränk-

ning är straffvärd, vilket inte är fallet vid andra typer av integritetskränk-

ningar. Hon tolkar det som att kroppslig integritet värderas högre som skydds-

värde än andra former av integritet.77 

 

I en artikel diskuterar Lernestedt, olika spörsmål angående sexualitet i svensk 

sexualstraffrätt och däribland vad som avses med det ”sexuella”. Lernestedt 

betonar att sexuell integritet numera är ett nyckelbegrepp, men att så inte all-

tid har varit fallet.78 Han påpekar att det över tid har skett ett skifte avseende 

bilden av den sexuella integriteten. Tidigare sågs den sexuella integriteten 

hänförlig till det fysiska och sexualbrottslagstiftningen skulle skydda mot an-

grepp på kroppen. Lernestedt framhåller att utvecklingen istället går mot ett 

ökat intresse för den abstrakta sexuella integriteten. Kroppen blir allt mindre 

viktig som skyddsintresse eller angreppsobjekt. Genom att fokusera på den 

abstrakta sexuella integriteten hävdar Lernestedt att det klandervärda är att 

förövaren har använt offret som ett redskap, det är således inte lika betydel-

sefullt hur det har skett rent tekniskt.79 

 

Tanken om den sexuella integriteten som abstrakt utvecklas vidare i en artikel 

skriven av Andersson och Wegerstad. Utvecklingen av idén om sexuell in-

tegritet som något som sträcker sig längre än det rent kroppsliga hänger enligt 

författarna samman med den förändring som sedan några årtionden tillbaka 

har skett vid bedömningen av kriminaliseringens gränser. Tidigare har fokus 

legat på gärningspersonens agerande, men numera har brottsoffrets integritet 

fått större betydelse. När brottsoffret tillmäts större betydelse beskriver An-

dersson och Wegerstad hur det öppnar upp för att i lagstiftningen ta hänsyn 

                                                 
76 Wegerstad (2015) s. 184.  
77 Wegerstad (2015) s. 221f.  
78 Lernestedt (2004) s. 400.  
79 Lernestedt (2004) s. 402.  
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till subjektets upplevelser och känslor samt att det kan ha betydelse vid gräns-

dragningar av olika kriminaliseringar. Det har medfört att den påverkan en 

gärning har på den person den riktas mot har betydelse vid konstruerandet av 

straffvärda handlingar.80 

2.5.3.3 Sexuell inriktning som gränsmarkör  

I sin doktorsavhandling diskuterar Wegerstad hur sexuellt ofredande skapas i 

det straffrättsliga systemet. Att en gärning ska ha en sexuell inriktning för att 

utgöra ett straffbart sexuellt ofredande föranleder enligt Wegerstad frågor om 

vad som menas med en sådan inriktning. Hon konstaterar att det i den dö-

mande praktiken inte ges några klara svar, antingen konstaterar domstolen att 

en gärning har en sexuell inriktning eller så ges argument varför den inte har 

det. En handling utgör ett sexuellt ofredande därför det är ett sexuellt ofre-

dande. Wegerstad konstaterar att den yttersta gränsen för sexualbrotten, det 

vill säga sexuellt ofredande, sätts vid förövarens motiv och avsikt. En straff-

värd handling måste således ge uttryck för sexuellt begär.81 

 

Gränsen för det kriminaliserade området för sexuellt ofredande diskuteras av 

Andersson och Wegerstad i en artikel där HD:s två senaste avgöranden kom-

menteras. Författarna inleder sin diskussion med att påpeka hur #metoo-upp-

ropen under hösten år 2017 öppnade upp för ett samtal om oönskade tafsan-

den och sexuella trakasserier, vilket aktualiserar frågan om vidden av det kri-

minaliserade området för sexuellt ofredade. Främst råder det en osäkerhet 

kring abstrakta kränkningar, närmare bestämt kränkningar som inte består av 

direkta kroppsliga beröringar.82 NJA 2016 s. 129 ger enligt författarna uttryck 

för att inte varje yttrande med en sexuell innebörd kan rubriceras som sexuellt 

ofredade. Det krävs att gärningen objektivt är ägnad att reta eller tillfredsställa 

gärningsmannens sexualdrift. I det aktuella målet fanns en tydlig koppling till 

sexuallivet i och med att det rörde sig om att den tilltalade upprepade gånger 

önskat köpa sexuella tjänster. Andersson och Wegerstad hävdar att kravet på 

att en handling måste ha en koppling till sexuallivet eller anses ge uttryck för 

                                                 
80 Andersson & Wegerstad (2016) s. 15. 
81 Wegerstad (2015) s. 301ff.  
82 Andersson & Wegerstad (2017) s. 652.  
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ett sexuellt intresse för att vara straffbart som ett sexuellt ofredande riskerar 

leda till att sexistiska verbala yttranden inte omfattas av bestämmelsen. Med 

en sådan reglering förbises, enligt författarnas åsikt, synen på sexualbrott som 

en särskild typ av brott där våld mot kvinnor är utgångspunkten och de sexu-

aliserade handlingarna vidmakthåller könsojämlikhet. Sexuella kränkningar 

kan ur detta perspektiv ses som ett tecken för maktutövning.83 

 

Det senaste i raden av HD:s avgöranden, NJA 2017 s. 393, medför enligt An-

dersson och Wegerstad en viss utökning av tillämpningsområdet för sexuellt 

ofredande i och med att sexuellt ofredande kan begås mot en person som inte 

är medveten om angreppet under tiden det sker. Emellertid hävdar författarna 

att det är omfattningen av den kroppsliga sexuella integriteten som utökas. 

Påståendet hänför sig till domstolens påpekande att det endast är handlingar 

som kan jämställas med kroppslig beröring som kan falla in under bestäm-

melsen om sexuellt ofredande. Vid den straffrättsliga bedömningen är den 

kroppsliga integriteten således fortfarande essentiell.84 

 

Andersson och Wegerstad konkluderar att HD upprätthåller uppfattningen att 

gränsen för det kriminaliserade området för sexuellt ofredande är beroende 

av kroppen som referenspunkt och gärningsmannens sexualdrift. Detta oaktat 

den utveckling som har skett mot att se på integritet som mer abstrakt än 

kroppslig vid formuleringen av sexualbrottens skyddsintresse. Kravet på att 

gärningen syftat till att reta eller tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift 

kvarstår som gränsmarkör vid verbala yttranden.85  

                                                 
83 Andersson & Wegerstad (2017) s. 656.  
84 Andersson & Wegerstad (2017) s. 660. 
85 Andersson & Wegerstad (2017) s. 660f.  
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2.6 Förslag på förändringar av 
bestämmelsen 

2.6.1 Ett utvidgat tillämpningsområde? 

Under år 2008 tillsattes en utredning för att granska tillämpningen av 2005 

års sexualbrottsreform. Utredningen syftade till att utvärdera tillämpningen 

av de reformerade bestämmelserna i praktiken och undersöka huruvida syftet 

med reformen hade uppnåtts.86 Vid utvärderingen genomfördes bland annat 

en praxisgenomgång och samråd med åklagare. Detta arbete resulterade i att 

utredningen fann att tillämpningsområdet för sexuellt ofredande snävats in 

jämfört med före reformen år 2005. Vissa ofredanden begångna genom ord 

eller handlande och som dessförinnan rubricerats som sexuellt ofredande en-

ligt bestämmelsens andra stycke bedömdes efter reformen istället som ofre-

dande enligt 4 kap. 7 § BrB. Anledningen till detta tycktes vara att domsto-

larna krävde att det funnits en särskild sexuell avsikt hos gärningsmannen för 

att bedöma en gärning som ett sexuellt ofredande. Utredningen behandlade 

under sitt arbete även huruvida brottet sexuellt ofredanden enligt 6 kap. 10 § 

andra stycket andra ledet BrB kan vara tillämpligt när den utsatte sover.87 

 

I betänkandet anfördes att det varken i tidigare förarbeten eller kommentaren 

till brottsbalken fanns stöd för att det vid sexuellt ofredande skulle finnas ett 

krav på att gärningen ska syfta till att reta eller tillfredsställa gärningsmannen 

sexualdrift. Således ansågs gällande rätt innan reformen år 2005 inte ha inne-

fattat detta krav och mot bakgrund av utvärderingen tydde mycket på att till-

lämpningsområdet för sexuellt ofredande efter reformen inskränkts.88 Där-

med föreslogs att det praktiska tillämpningsområdet för sexuellt ofredande 

enligt 6 kap. 10 § andra stycket andra ledet BrB skulle utvidgas i den mån att 

straffansvaret skulle omfatta gärningar bestående i ord eller handlade, som ur 

ett objektivt hänseende typiskt sett varit ägnade att kränka en persons sexuella 

                                                 
86 SOU 2010:71, s. 41.  
87 SOU 2010:71, s. 371.  
88 SOU 2010:71, s. 376f.  
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integritet. Avgörande borde därför inte vara om gärningsmannen haft en av-

sikt att reta eller tillfredsställa sin sexualdrift.89 För att i bestämmelsens ly-

delse tydliggöra att kravet på gärningsmannens särskilda avsikt inte finns fö-

reslogs att uttrycket ”på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella 

integritet” skulle ersättas med ”på ett sexuellt kränkande sätt”. Förändringen 

motiverades med att uttrycket ”integritet” för tankarna till kroppslig integritet 

och beröring vilket inte motsvarar bestämmelsens tillämpningsområde då den 

även omfattar verbala kränkningar.90 

 

I den proposition som följde avfärdades dock förslaget som presenterats i be-

tänkandet. Utredningens förslag skulle, enligt regeringens mening, föra med 

sig att handlingar som innan den eventuella lagändringen bedömts som ofre-

dande enligt 4 kap. 7 § BrB, misshandel, 3 kap. 5 § BrB eller förolämpning, 

5 kap. 3 § BrB istället skulle omfattas av sexuellt ofredande 6 kap. 10 § BrB. 

Med hänvisning till systematiken i brottsbalken anförde regeringen att 6 kap. 

BrB har till syfte att skydda enskilda personer mot övergrepp av sexuellt slag 

och att bestämmelsen i 6 kap. 10 § fortsättningsvis för straffbarhet ska kräva 

en tydlig sexuell inriktning på det sätt att det hos gärningsmannen har funnits 

ett sexuellt intresse med handlandet.91 

2.6.2 Sexualbrotten i förändring  

Under år 2014 tillsattes en kommitté med uppdrag att bland annat överväga 

om det bör införas en samtyckesbaserad regleringsmodell för våldtäkt och om 

den befintliga lagstiftningen erbjuder ett tillräckligt starkt skydd mot vissa 

sexuella övergrepp som med hjälp av modern teknik sker via internet.92 Kom-

mitténs förslag på förändringar vad avser brottet sexuellt ofredande är endast 

av strukturell karaktär och innebär att bestämmelsen delas upp i en del som 

tar sikte på brott mot barn under femton år och en som avser det generellt 

                                                 
89 SOU 2010:71, s. 378.  
90 SOU 2010:71, s. 379.  
91 Prop. 2012/13:111, s. 54f.  
92 SOU 2016:60, s. 93.  
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tillämpliga brottet. Kapitlet skulle på så vis få en mer logisk systematik.93 

Bortsett från denna förändring föreslog kommittén inte någon förändring i 

sak.94 Dock kom kommittén med ett förslag på en förändring av 6 kap. 1 § 

BrB som i förslaget skulle komma att rubriceras som sexuellt övergrepp där 

fokus skulle ligga på om deltagande var frivilligt eller inte. Bestämmelsens 

tredje stycke och möjligheten att döma för ett sexuellt övergrepp som med 

hänsyn till omständigheterna är mindre grova ska enligt kommitténs förslag 

bestå men med förändringen att mindre grovt ersätts med mindre allvarligt. 

Detta förslag skulle även innebära att vissa gärningar som tidigare har rubri-

cerats som sexuellt ofredande nu skulle omfattas av bestämmelserna om sex-

uellt övergrepp eller sexuell kränkning.95 

 

I mars år 2018 lämnade regeringen över en proposition till riksdagen med 

lagändringar som föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.96 Den främsta föränd-

ringen som föreslås rör att frivilligt deltagande i en sexuell aktivitet ska utgöra 

gränsen för en straffbar gärning.97 Regeringen är inte enig med kommittén 

om att 6 kap. BrB behöver en tydligare struktur och att brotten mot barn ska 

samlas under en gemensam rubrik. Bestämmelsen sexuellt ofredande ska där-

för enligt regeringens förslag behålla samma struktur och lydelse som i nu 

gällande rätt.98 

 

I och med att straffansvaret för våldtäkt och sexuellt övergrepp blir beroende 

av om deltagandet är frivilligt eller ej utvidgas enligt regeringens förslag 

straffansvaret till att omfatta vissa gärningar som idag bedöms som sexuellt 

ofredande. Det exempel som anges i propositionen är överrumplingsfall, det 

vill säga när offret överrumplas av en sexuell handling som utförs i exempel-

vis folksamlingar på festivaler och konserter. Att gärningen ska rubriceras 

                                                 
93 SOU 2016:60, s. 187 
94 SOU 2016:60, s. 444.  
95 SOU 2016:60, s. 224f.  
96  Se Prop. 2017/18:177; Beslut härom tas den 23 maj 2018, se Riksdagen: En ny sexual-

brottslagstiftning byggd på frivillighet, ärendets gång.  
97 Prop. 2017/18:177, s. 20.  
98 Prop. 2017/18:177, s. 71.   
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som våldtäkt eller sexuellt övergrepp förutsätter dock att den sexuella hand-

lingen motsvarar den nivå som faller inom bestämmelsernas tillämpningsom-

råde.99 I propositionen saknas ett resonemang kring att straffansvar för sexu-

ellt ofredande kräver en sexuell inriktning genom att den syftar till att reta 

eller tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift, något som diskuterats i tidi-

gare lagstiftningsarbete. Utgångspunkten får därför vara att inget avsteg från 

bestämmelsens tillämpningsområde, så som det stadgats år 2005, är att vänta. 

2.7 Ofredande – gällande rätt  

I doktrin framhålls att det i praxis har förekommit svårigheter vid gränsdrag-

ningen mellan sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § BrB och ofredande enligt 

4 kap. 7 § BrB.100 Det är således relevant att redogöra för tillämpningsområdet 

för den senare bestämmelsen som lyder som följer: 

 

Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande 

kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att 

kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller 

fängelse i högst ett år. Lag (2017:1136). 

 

Bestämmelsen om ofredande stadgar straffansvar för både fysiska angrepp 

och andra beteenden som stör någons frid.101 Att lägga krokben för, knuffa 

eller rycka eller slita i någons kläder är några exempel på vad som kan vara 

fysiskt antastande. Ofredande kan vidare begås genom störande kontakter. 

Dessa kan både ske genom fysiska sammanträffande eller genom kommuni-

kation via internet. En kontakt kan vara störande och utgöra ett ofredande inte 

enbart på grund av hur många gånger det har skett utan också på grund av när 

och hur den sker.102 

 

Slutligen stadgas straffansvar för ofredanden genom annat hänsynslöst bete-

ende. Vad som kan utgöra ett sådant hänsynslöst beteende har utvecklats i 

                                                 
99 Prop. 2017/18:177, s. 35.  
100 Berggren m.fl. (Zeteo) kommentaren till 4 kap. 7 § BrB.  
101 Prop. 2016/17:222, s. 58.  
102 Prop. 2016/17:222, s. 98f.  
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praxis och det kan röra sig om att allvarligt skrämma eller störa någon genom 

höga ljud, att återkommande stå utanför någons bostad eller att framföra 

falska dödsbud. För att straffansvar ska föreligga krävs sedan att gärningen är 

ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Någon fridskränkning 

måste inte ha uppkommit i det enskilda fallet utan det är tillräckligt att gär-

ningen typiskt sett är sådan att någons frid kränks. Av författningskommen-

taren framgår att för att en handling ska rubriceras som ofredande krävs att 

den ska ha utgjort ett angrepp på den privata sfär som varje människa kan 

sägas ha rätt att hålla fredad.103 

2.8 Sammanfattande analys  

2.8.1 Allmänt  

I detta kapitels avslutande del behandlas utvecklingen av kriminaliseringen 

av sexuellt ofredande och de två första frågeställningarna besvaras. Jag inle-

der med att analysera hur synen på sexuella ofredanden har förändrats för att 

sedan övergå till att svara på frågan vad som utgör ett sexuellt ofredande.  

2.8.2 Utvecklingen av synen på sexuellt 
ofredande 

Det kan konstateras att en del förändringar har skett vad gäller brottet sexuellt 

ofredande från och med brottsbalkens tillkomst till dagens gällande rätt, även 

om de inte har varit allt för omvälvande. Inledningsvis kan nämnas att skydds-

intresset för sexualbrott, sexuell integritet slogs fast i brottsbalken år 1962. 

Detta intresse har allt sedan dess präglat sexualbrotten i stort. Sexualitet är 

något som ska skyddas. Betydelsen av detta skyddsintresse har genom olika 

lagstiftningsprocesser kommit att betonas mer och mer. När sedlighetsbrotten 

under år 1984 övergick till att kallas sexualbrott betonades varje människas 

rätt till sexuell integritet i lagstiftningsarbetet. I förarbetena till brottsbalksre-

formen år 2005 hade den sexuella integriteten återigen en framträdande roll 

och det framhölls att vid regleringen av sexualbrotten ska fokus ligga på den 

sexuella kränkningen. Detta synsätt avspeglades i regleringen av 6 kap. 10 § 

                                                 
103 Prop. 2016/17:222, s. 99f.  
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BrB då rekvisiten ”väcka anstöt” och ”på ett uppenbart sedlighetssårande sätt 

uppträder anstötligt” byttes ut med anledning av att de gav uttryck för det 

forna skyddsintresset allmän sedlighet. Utvecklingen gällande synen på 

skyddsintresset sexuell integritet har gått från att sexuell integritet omnämns 

i förarbetena till att det uttryckligen syns i bestämmelsen om sexuellt ofre-

dande. Det har genomgående varit betydelsefullt men i och med bestämmel-

sens lydelse i gällande rätt råder inget tvivel om att ett sexuellt ofredande 

utgör ett angrepp mot den enskilda personen och ingenting annat.  

 

Avseende utvecklingen av vilka gärningar som har ansetts utgöra ett otuktigt 

beteende respektive sexuellt ofredande stod det redan vid brottsbalkens till-

blivelse klart att ett otuktigt beteende kunde inbegripa både kroppslig berö-

ring och muntliga yttranden. Vid förändringen av lagstiftningen år 1984 

skedde inga ändringar avseende vilka handlingar som kunde falla inom till-

lämpningsområdet för sexuellt ofredande jämfört med otuktigt beteende. Den 

tekniska utvecklingen har dock kommit att medföra att sexuellt ofredande kan 

begås via telefon och e-post. 

 

Det finns några ytterligare förändringar av handlingar som tidigare inte har 

ansetts brottsliga alternativt rubricerats som ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB. 

Ett exempel är störande försök att förmå någon att ställa upp som sexualpart-

ner. Detta rubricerades inte som sexuellt ofredande enligt lag (1984:399) utan 

föll inom tillämpningsområdet för ofredande. Av NJA 2016 s. 129 framgår 

att sådana försök enligt HD:s uppfattning kan utgöra ett sexuellt ofredande. 

På liknande sätt har HD i NJA 2017 s. 393 ansett att ett agerande som den 

utsatta personen är omedveten om, under vissa förutsättningar, kan utgöra ett 

sexuellt ofredande. De gärningar som faller inom sexuellt ofredande i gäl-

lande rätt skiljer sig inte avsevärt från tillämpningsområdet för otuktigt bete-

ende i brottsbalken år 1962. 

 

Det jag tycker mig se är att den ökade betydelsen av sexualbrottens skydds-

intresse sexuell integritet avspeglar sig vilka i handlingar som kan bedömas 

som sexuellt ofredande. Ett tydligt exempel är NJA 2017 s. 393, för sannolikt 
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kan personers sexuella integritet och självbestämmanderätt kränkas även om 

de inte är medveten om att de exempelvis blir utsatta för ovälkommen berö-

ring.  Det är givetvis inte en orimlig slutsats eller kanske inte ens oväntad då 

skyddsintresset tydligt ska komma till uttryck. Jag tänker mig dock att man 

från lagstiftarens och rättstillämparens sida kanske inte ser särskilt an-

norlunda på vilka ord eller handlanden som kan kränka den sexuella integri-

teten i gällande rätt jämfört med vid tidigare formuleringar av lagen. Den 

största skillnaden ligger enligt min uppfattning vid hur högt den sexuella in-

tegriteten har värderats.  

 

Allra mest uppseendeväckande i utvecklingen av kriminaliseringen av sexu-

ellt ofredande anser jag vara kravet på att en handling ska ha en sexuell in-

riktning genom att den syftar till att reta eller tillfredsställa gärningsmannens 

sexualdrift. Klart är att kravet på sexuell inriktning finns i gällande rätt, vilket 

framgår av författningskommentaren samt bekräftas i NJA 2016 s. 129 och 

NJA 2017 s. 393. HD har dock i NJA 2017 s. 393 uttalat att gärningsmannens 

personliga syften inte ska vara avgörande för straffbarheten.  Kravet på en 

sådan sexuell inriktning visade sig för första gången i lagstiftningsarbetet till 

sexualbrottsreformen år 2005. Sexualbrottskommittén tolkade HD:s avgö-

rande i NJA 1997 s. 359 som att en handling, för att vara straffbar som sexu-

ellt ofredande måste ha en sådan sexuell inriktning. Ett vidare tillämpnings-

område var enligt kommittén lämpligt och skulle kunna omfatta könsbaserade 

förolämpningar och kränkande uttalanden av sexuell natur. Regeringen var 

inte enig och kravet kvarstod. Yttranden som består av könsord eller sexuella 

påståenden som inte har ett rent sexuellt syfte faller därför utanför tillämp-

ningsområdet.  

 

Detta krav har över tiden utsatts för kritik från många håll. Jareborg m.fl. me-

nar att det inte finns något stöd för att 6 kap. 10 § andra stycket andra ledet 

BrB uppställer krav på sexuell inriktning på detta sätt. I SOU 2010:71 angavs 

att tillämpningsområdet för sexuellt ofredande snävades in jämfört med tiden 

före sexualbrottsreformen år 2005. Andersson och Wegerstad anför hur ett 

sådant krav medför en risk för att sexistiska verbala yttranden inte omfattas 
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av bestämmelsen och att könsojämlikhet därmed vidmakthålls. Givetvis 

måste ett sexuellt ofredande skilja sig från ett ofredande på något sätt, någon 

sexuell komponent måste finnas, men jag finner det något underligt att lag-

stiftaren gång på gång står fast vid att tillämpningsområdet för sexuellt ofre-

dade skulle vara för brett om det inte ställs krav på att gärningen syftar till att 

reta eller tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift. 

 

När brotten i 6 kap. BrB gick från att benämnas som sedlighetsbrott till sex-

ualbrott framgick i både SOU 1982:61 och prop. 1983/84:105 att det rådde en 

ojämlikhet mellan könen som sexualbrottslagstiftningen kunde bidra till att 

förändra. Jämställdhetsarbetet skulle enligt mig gynnas ännu mer om sexuella 

kränkningar som ett medel för att uttrycka makt föll inom tillämpningsområ-

det för sexuellt ofredande. Likt Andersson och Wegerstad ser jag risken med 

att sexuellt ofredande i gällande rätt, trots omfattande kritik, inte tar hänsyn 

till sexuella kränkningar där gärningsmannens syfte objektivt inte är att anse 

som sexuellt. Synen på brott är dock föränderlig och möjligen kan det i fram-

tiden ske en utveckling av tillämpningsområdet för sexuellt ofredande där 

hänsyn tas till sexuella kränkningar som en form av maktutövning.  

2.8.3 Vad utgör ett sexuellt ofredande?  

Avseende vilka faktiska handlingar som är att bedöma som ett sexuellt ofre-

dande i gällande rätt råder allra minst oklarheter när det gäller exhibitionist-

iska beteenden och blottning. Det viktigaste i sådana fall är att handlingen är 

ägnad att väcka obehag. Nästa form av sexuellt ofredande som kanske inte 

heller medför allt för stora svårigheter är kroppslig beröring, där exemplet i 

förarbetena är att någon kortvarigt berör en annan persons bröst eller könsor-

gan. I NJA 1988 s. 40 framgår det dock att det inte var tillräckligt att den 

tilltalade hade berört målsägandenas kön, handlingen behövde ha en sexuell 

inriktning. I målet från Svea hovrätt som har fått prövningstillstånd i HD står 

den tilltalade åtalad för att ha smekt en ung kvinna över underbenet. Det är 

frågan om beröring av en kroppsdel som skiljer sig från de exempel som 

angavs i förarbetena. Oklart är om det är att anse som ett sexuellt ofredande 

med tanke på övriga omständigheter. Om HD skulle komma fram till att det 
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är frågan om ett sexuellt ofredande lär fokus troligen inte ligga på var den 

tilltalade smekte målsäganden utan på situationen i övrigt. Någon vägledning 

gällande beröring av andra kroppsdelar än de som anges i förarbetena och 

som kan rubriceras som sexuellt ofredande är kanske därför inte att vänta.  

 

Andersson och Wegerstad har var för sig samt gemensamt lyft fram kroppens 

relevans vid gränsen för straffvärda handlingar. Kroppen är av betydelse för 

den sexuella integriteten. De menar att NJA 2017 s. 393 bekräftar att kroppen 

fortsatt utgör en viktig referenspunkt för vad som kan klassas som ett sexuellt 

ofredande. Detta då domstolen anförde att handlingar som en person inte är 

medveten om endast kan falla inom bestämmelsens tillämpningsområde om 

de kan jämställas med kroppslig beröring. Emellertid är kroppslig beröring 

inte omedelbart att klassa som sexuellt ofredande. Andra omständigheter är 

att beakta såsom i vilken miljö och i vilket sammanhang den företas i.  

 

Vid kränkningar där kroppen inte är i fokus på samma sätt som vid direkta 

beröringar har HD i NJA 2016 s. 129 bekräftat att yttranden med en sexuell 

innebörd kan utgöra ett sexuellt ofredande, men att kravet på en sexuell in-

riktning alltjämt kvarstår. Lernestedt och Andersson och Wegerstad påpekar 

hur intresset för den abstrakta sexuella integriteten har ökat. Enligt Lernestedt 

innebär det att det klandervärda är att förövaren har använt offret som redskap 

och inte hur förövaren har gått till väga. Ett sådant synsätt bör kunna öppna 

upp för att allt fler handlingar kan falla inom tillämpningsområdet för sexuellt 

ofredande. Det blir tydligt att ett sexuellt ofredande kan begås utan att en per-

son utsätts för direkta kroppsliga angrepp. Emellertid framhåller Andersson 

och Wegerstad hur HD i NJA 2017 s. 393 fortsatt använder sig av kroppen 

som referenspunkt för vilka handlingar som är straffvärda. Trots att mer ab-

strakta kränkningar kan utgöra ett sexuellt ofredande är det således svårt att 

konstatera var gränsen för det kriminaliserade området går utan att ta hänsyn 

till kroppen i sådana fall.  

 

Trots att det verkar råda mindre svårigheter kring att avgöra om en kroppslig 

beröring utgör ett sexuellt ofredande än någon form av abstrakt kränkning 
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framstår det alltjämt som att kravet på sexuell inriktning skapar en del be-

kymmer. Vid bedömningen av vad som är ägnat att kränka en persons sexu-

ella integritet återkommer ständigt kravet på sexuell inriktning, där HD har 

slagit fast att gärningsmannens personliga syften inte är avgörande. För att 

kunna besvara frågan vad ett sexuellt ofredande innebär är det således inte 

tillräckligt att ge exempel på ord eller handlingar som skulle kunna vara sex-

uella. Det väsentliga är att definiera rekvisitet ”ägnat att kränka personens 

sexuella integritet”, vilket tydligen inte är helt enkelt. 

 

Andersson framhåller i sin avhandling att ett avböjande av en sexuell invit är 

avgörande för den sexuella integriteten. En kränkning av den sexuella integri-

teten bör då ske om brottsoffret avböjer men gärningsmannen fortsätter agera. 

Andersson och Wegerstad hävdar att trots att HD i NJA 2017 s. 393 framhål-

ler att gärningsmannens personliga syften inte ska vara avgörande för straff-

barheten är gärningsmannens sexualdrift fortsatt viktig för gränsdragningen 

av det kriminaliserade området för sexuellt ofredande. Jag anser därför att det 

är svårt att kunna ge en närmare definition av sexuellt ofredande än att det ska 

vara frågan om ord eller handlande som kränker den sexuella integriteten, 

vilket inte når upp till kravet på sexuell handling så som det förstås i 6 kap. 

1–2 §§ BrB och inte heller är att anse som ett ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB 

då den på något sätt ska ha en sexuell inriktning där gärningsmannens sexu-

aldrift är av betydelse.  
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3 Alternativ rättvisa 

3.1 Inledning  

Att ett begånget brott ska efterföljas av ett straff kan kanske framstå som en 

självklarhet. Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet, be-

skriver hur det för många människor i samhället vid frågan om påföljder av 

brott finns ett känsloförankrat krav på att rättvisa ska skipas.104 Det aktuali-

serar frågan om hur rättvisa ska förstås och vilka krav på rättvisa som kan 

ställas. 

 

Burman, professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet påpekar att brottsof-

fer ibland framställs som hämndlystna och utan förståelse för rättssäkerhets-

aspekter eller principer om straffmätning men att det samtidigt finns forsk-

ning som visar att vad brottsoffer i själva verket vill ha är en känsla av rätt-

visa.105 Det finns en uppfattning om att brottsoffer har olika behov som upp-

kommer som en följd av brott, ett sådant är ett erkännande från det straffrätts-

liga systemet.106 Utöver detta finns teorier och studier som visar på att brotts-

offer kan ha andra behov som behöver tillgodoses för att en känsla av rättvisa 

ska uppkomma. Följande kapitel kommer att redogöra för alternativa möjlig-

heter till att nå rättvisa med utgångspunkt i de krav på rättvisa som ställs av 

brottsoffer och då främst offer för sexualbrott. Utöver detta kommer teorierna 

om ”restorative justice”, ”kaledioscopic justice”, informell rättvisa och 

”transformative justice” att behandlas. Kapitlet inleds dock med en kort redo-

görelse för grunddragen i det straffrättsliga systemet. 

 

 

                                                 
104 Sarnecki (2015) s. 69.  
105 Burman (2011) s. 287. 
106 Van Dijk (2009) s. 23. 
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3.2 Det straffrättsliga systemet  

3.2.1 Straffrätten och brottmålsprocessens 
syfte och funktioner  

Straffrätten tillhör den offentliga rätten och avser således förhållandet mellan 

staten och den underordnade individen. Till straffrätten hör de centrala be-

greppen brott och straff. Ett brott kan i allmän mening förstås som att någon 

bryter mot samhällets regler. Därav följer ett straff, vilket förstås som ett li-

dande som drabbar den som har brutit mot reglerna.107 Straff kan definieras 

ytterligare genom att det är ett lidande eller obehag som avsiktligen tillfogas 

en person därför att hon har överträtt en befallning som uppfattas som bin-

dande för henne, straffet tillfogas av någon i auktoritativ ställning och ska ske 

på ett opersonligt sätt och ska vara motiverat av rättviseskäl.108  

 

Vad som konstituerar ett brott är avhängigt av vad som är kriminaliserat, vil-

ket i sin tur beror på vilka handlingar som har funnits vara särskilt klander-

värda. En kriminalisering innebär ett hot om att ett straff kan följa. Bakom 

denna konstruktion finns frågan om varför man straffar.109 På detta finns det 

inte ett säkert svar utan diskussionen har länge präglats av en motsättning 

mellan preventionsteorier och vedergällningsteorier. I enkelhet avser det 

huruvida brott bör bestraffas för att det inte ska syndas eller därför att det har 

syndats. Båda resonemangen har kritiserats men det framstår som att det 

straffrättsliga systemet har kopplingar till både tankar om prevention och ve-

dergällning.110 

 

Själva brottmålsprocessen anses i doktrin ha många skilda funktioner. En så-

dan är rättsskyddsfunktionen. Det rättsskydd som ges genom en rättegång, 

avser att tillfredsställa dels samhällets intresse av att straffansvar utdöms för 

förövaren och dels målsägandens intresse av att få skadestånd. Brottmålspro-

cessen kan även fungera som ett medel för att i samhället påverka människors 

                                                 
107 Asp & Ulväng (2013) s. 17. 
108 Jareborg & Zila (2017) s. 13. 
109 Jareborg & Zila (2017) s. 101. 
110 Asp & Ulväng (2013) s. 30.  
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beteende på så sätt att de följer de materiella straffrättsliga reglerna. En sådan 

funktion kan anses vara handlingsdirigerande. Ytterligare en uppgift är pro-

cessens funktion att verka konfliktlösande mellan alla involverade. Träskman, 

professor emeritus i straffrätt, framhåller dock att brottmålsprocessen huvud-

sakligen bygger på att den som har begått ett brott åläggs straffansvar och att 

de relevanta straffpåföljderna utdöms.111  

3.2.2 Rättvisa och upprättelse i 
brottmålsprocessen 

Träskman framhåller att brott och straff ur ett klassiskt synsätt innehåller både 

klander och moralisk fostran och ett arbete mot att de normer som i kriminal-

politiken framhålls vara viktiga förstärks. När rättsväsendet meddelar dom 

och bestraffar en person med anledning av ett brott talar det om för brottsoff-

ret att rättvisa har skipats.112 I ett betänkande från Straffprocessutredningen 

2013, vilken hade till uppdrag att överväga åtgärder för att skapa ett mer ända-

målsenligt brottmålsförfarande, angavs att upprättelse efterfrågas av den som 

utsatts för brott genom att den skyldige ställs till ansvar och döms för brot-

tet.113 Begreppet upprättelse visar sig dock vara svårt att definiera och kan 

avse flera olika sätt att tillvarata brottsoffers intressen och rättigheter. Enligt 

Burman bör upprättelse ses som det främsta brottsofferintresset i straffrätten. 

Det framhålls att upprättelse inte tvunget behöver likställas med att gärnings-

mannen åtals eller döms, andra aspekter kan vara av betydelse. Med upprät-

telse avser hon dock brottsoffers möjligheter att få den kränkning de har ut-

satts för erkänd och att den i processen hanteras och värderas på ett rättvist 

sätt.114 

 

I Sverige har brottsoffrets ställning med tiden kommit att förstärkas. Det på-

går ett arbete för att brottsoffret ska ges ökade möjligheter att delta och på-

verka resultatet av rättegången. Träskman hävdar dock att brottsoffret, eller 

                                                 
111 Träskman (2009) s. 272.  
112 Träskman (2009) s. 272.  
113 SOU 2013:17, s. 271.  
114 Burman (2011) s. 288ff.  
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den rätta processuella termen målsäganden, i svensk gällande rätt har relativt 

stora möjligheter att delta i brottmålsprocessen samt informeras om vad som 

sker i en pågående rättegång.115 Även Niemi, professor i processrätt vid Turku 

universitet, framhåller målsägandens starka ställning i rättegångsprocessen 

genom att målsäganden kan verka som part.116 En målsägande har exempelvis 

enligt 20 kap. 8 § rättegångsbalken (RB), möjlighet att biträda åtalet. Målsä-

ganden blir då part i målet och kan lägga fram utredning och åberopa bevis-

ning.117 Vidare kan nämnas att vid sexualbrott har målsägande enligt 1 § lag 

(1988:609) om målsägandebiträde 1p rätt till ett målsägandebiträde när en 

förundersökning har inletts, om det inte är uppenbart att målsäganden saknar 

behov av ett sådant biträde. Det råder en stark presumtion för att målsägan-

debiträde ska förordnas vid frågan om sexualbrott. Enbart de mer allvarliga 

brotten i 6 kap. BrB gav vid lagens tillkomst rätt till ett målsägandebiträde 

men numera ges rätten vid alla sexualbrott.118 Målsägandebiträdet arbetar för 

att tillvarata målsägandens intressen i målet, lämna stöd och hjälp till målsä-

ganden och att lindra påfrestningarna i samband med utredning och rätte-

gång.119 

3.3 Restorative justice  

Restorative justice eller reparativ rättvisa bygger på tanken att fokus inte ska 

ligga på att straffa förövaren när ett brott har begåtts utan istället på att möta 

brottsoffrets behov och se till att förövaren är medveten om skadan hen har 

förorsakat och skyldigheten att återställa skadan.120 Förespråkarna för repara-

tiv rättvisa intresserade sig för behov som mestadels inte möts i en vanlig 

straffrättslig process.121 Syftet med reparativ rättvisa är att ställa saker till rätta 

när en skada har uppkommit för brottsoffret.122 Den reparativa rättvisan ser 

                                                 
115 Träskman (2011) s. 302f.  
116 Niemi (2011) s. 73.  
117 Thornefors (Lexino) kommentaren till 20 kap. 8 § RB. 
118 SOU 2016:60, s. 280.  
119 Prop. 1987/88:107, s. 23.  
120 Johnstone (2002) s. 1.  
121 Zehr (2014) s. 20.  
122 Zehr (2014) s. 38.  

 



 49 

på brott som en skada som har begåtts mot människor och gemenskaper istäl-

let för att brottet begåtts mot lagen. Genom att fokusera på skadan lyfts brotts-

offret fram i processen. Ett särskilt fokus på skadan skapar även skyldigheter 

för förövaren, en skyldighet att förstå skadan som hen har förorsakat och att 

ta ansvar över att ställa allt till rätta.123  

 

Den reparativa rättvisans fokus på brottsoffret och de behov som uppkommer 

som en följd av ett brott tar enligt Zehr, amerikansk kriminolog och en av 

grundarna till teorin om reparativ rättvisa, sikte på fyra olika typer av behov 

som inte anses tillgodoses av det traditionella straffrättsliga systemet. Det 

första avser behovet av verklig information om brottet och särskilt varför det 

hände. För att kunna ta del av informationen krävs ofta direkt eller i vart fall 

indirekt kontakt med förövaren. Vidare anses brottsoffer ha ett behov av att 

få berätta sin historia, vilket även kan ge terapeutiska fördelar. För en del är 

det särskilt viktigt att berätta sin historia för förövaren för att på så sätt få dem 

att förstå den påverkan deras handlande har haft. Zehr framhåller även brotts-

offrens behov av att få makt över situationen, detta då de ofta upplever att 

kontrollen över exempelvis den egna kroppen tagits ifrån dem när brottet be-

gicks. Att bli involverad i den rättsliga processen kan därför ge en känsla av 

att makten återställs till brottsoffret. Det sista behovet som Zehr framhåller är 

behovet av upprättelse. Om förövaren gör en ansträngning för att göra rätt för 

sig, kan det ses som att hen tar ansvar för gärningen och att brottsoffret inte 

skuldbeläggs.124   

 

Förespråkare för den reparativa rättvisan framhåller ett praktiskt tillväga-

gångssätt för att vid uppkommen skada kunna ställa saker till rätta, nämligen 

ett möte mellan förövaren och offret ansikte mot ansikte. Under detta möte 

får offret utrymme att beskriva hur brottet och den skada det medförde påver-

kade dem och parterna uppmuntras komma överens om hur reparation ska ske 

och efterföljas av en ursäkt.125 I svensk rätt har den reparativa rättvisan tagit 

                                                 
123 Zehr (2014) s. 31-34.   
124 Zehr (2014) s. 21ff.  
125 Johnstone (2002) s. 1.  
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sig uttryck genom lagen (2002:445) om medling med anledning av brott. 

Medling är en alternativ metod till konfliktlösning där parterna träffas till-

sammans med en oberoende medlare.126 I förarbetena till lagen anges att inga 

brott ska uteslutas från medling men att det för vissa brottstyper kan vara di-

rekt olämpligt att tillämpa medling, däribland sexualbrott. Brottsoffret kan i 

vissa fall redan vid ett erbjudande om att delta i medling uppleva en ytterli-

gare kränkning.127 

 

Reparativ rättvisa framhålls ibland som en motpol till det traditionella straff-

rättsliga systemet. När den reparativa rättvisan ser att brott begås mot männi-

skor och relationer ser straffrätten istället det som att brott begås mot lagen 

och staten. Det centrala temat för de olika förhållningssätten skiljer sig även 

åt. Den reparativa rättvisan sätter brottsoffret och dess behov främst, medan 

straffrätten fokuserar på att förövaren ska få vad han förtjänar.128 Johnstone, 

professor i straffrätt vid University of Hull, argumenterar för att bestraff-

ningen av en förövare kan ses som att samhället visar offret att den orätt som 

har skett är en allvarlig företeelse, men att det inte betyder att samhället bryr 

sig om den skada de har lidit.129 Enligt Zehr finns det dock likheter mellan 

den reparativa rättvisan och det straffrättsliga systemet som istället bygger på 

tanken om ”retributive justice” eller vedergällning. De båda teorierna hävdar 

att det måste finnas ett proportionerligt förhållande mellan handlingen och 

svaret på densamma.130 

3.4 Rättvisa för offer för sexualbrott 

3.4.1 Allmänt  

Att det traditionella straffrättsliga systemet i sig kan uppfattas som avfärdande 

och leda till skada för den som utsatts för ett sexualbrott är en tanke som åter-

kommer bland kriminologer.131 I denna del kommer fokus att ligga på behov 

                                                 
126 Prop. 2001/02:126, s. 10. 
127 Prop. 2001/02:126, s. 40f.  
128 Zehr (2014) s. 30.  
129 Johnstone (2002) s. 68f.  
130 Zehr (2014) s. 74f.  
131 Fileborn (2016) s. 1484.  



 51 

och synen på rättvisa hos sexualbrottsoffer. Ur en amerikansk kontext beskri-

ver Herman hur sexualbrottsoffers behov sällan möts i det straffrättsliga sy-

stemet, bland annat genom att offret behöver återfå känslan av makt över sitt 

eget liv vilket blir svårt när de måste inordna sig efter en rättslig process som 

de kanske inte förstår eller i vart fall inte har någon kontroll över. Likaså kan 

det finnas en rädsla att vända sig till det rättsliga systemet då offret kan känna 

oro över att förövaren kommer att hämnas. När ett offer för sexualbrott väl 

vänder sig till det straffrättsliga systemet är den rättvisa som erbjuds i form 

av en potentiellt fällande dom inte tillräcklig, utan brottsoffret har en annan 

uppfattning om vad rättvisa innebär.132 Hos Herman återkommer en uppfatt-

ning likt den som framhålls av Burman, nämligen att offer för sexualbrott inte 

eftersträvar hämnd utan någonting annat.133  

3.4.2 Faktorer som påverkar känslan av rättvisa 

Herman har i en studie bestående av 22 informanter som alla direkt eller in-

direkt hade erfarenhet av sexuella övergrepp identifierat olika faktorer som 

var av stor vikt för offrens uppfattning av rättvisa. De faktorer som framstod 

som allra viktigast rörde ”validation” och ”accountability”.134 I denna kontext 

förstås ”validation” som ett erkännande från samhällets sida av omständig-

heterna kring brottet och av skadan. I sammanhanget lyfte även offren fram 

”vindication” som ett steg i sökandet efter rättvisa. Det ska förstås som att 

offren vill att samhället fördömer brottet på ett klart och otvetydigt sätt. En 

positiv följd att ett sådant ställningstagande kan vara att offret inte behöver 

känna någon skam över det inträffade utan att den istället flyttas över till för-

övaren.135 ”Accountabilty” avser här att förövaren ska hållas ansvarig för sina 

gärningar och hur detta ska ske.136 För en del av informanterna var inkapaci-

tering viktigt, men anledningen var inte att straffa förövaren för redan be-

gångna brott, utan att förhindra framtida brott.137 

                                                 
132 Herman (2005) s. 574f.   
133 Herman (2005) s. 575; Burman (2011) s. 287.  
134 Herman (2005) s. 579,585 & 589.  
135 Herman (2005) s. 585.  
136 Herman (2005) s. 589.  
137 Herman (2005) s. 597.  
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I en studie utförd av Clark, där även hon undersökte vad rättvisa betyder för 

offer för sexualbrott, samt vilka aspekter de ansåg var viktiga i en straffrättslig 

process, återkom många av de faktorer som identifierats av Herman.138 Denna 

studie grundades på 22 informanter i Australien med erfarenhet av sexuella 

övergrepp. De hade alla gemensamt att de ansåg att sökandet av rättvisa var 

sammankopplat med det rättsliga systemet. För dem var det således av vikt 

att få en möjlighet att nå en ungefärlig rättvisa den vägen. Vad rättvisa be-

tydde kunde dock variera.139 Precis som i Hermans studie fanns det en del 

som inte definierade rättvisa som något individuellt. Anledningen till att de 

hade anmält brottet berodde på att de ville skydda andra från att drabbas. Rätt-

visa nåddes därmed genom att staten tog ställning för att motverka förekoms-

ten av sexualbrott.140  

 

Vidare identifierade Clark olika faktorer som i den rättsliga processen fram-

stod som särskilt betydande för uppfattningen av rättvisa hos offren för sexu-

ella övergrepp. Återkommande från Hermans studie var ”validation” i form 

av ett behov av att staten erkänner övergreppet och den påverkan det har haft 

på offret och ”accountability” genom att förövarna hålls ansvariga för brottet. 

Clark fann även att offren var i behov av information, en röst i processen och 

kontroll för att en känsla av rättvisa skulle infinna sig.141 Information om 

själva processen framhölls vara viktigt för att offren skulle få en förståelse för 

exempelvis deras egen roll i processen och betydelsen av olika beslut.142 En 

möjlighet att få ge röst åt sin egen berättelse och genom detta berätta san-

ningen var för många av informanterna anledningen till att de vände sig till 

det straffrättsliga systemet. Dock upplevde många förhandling i domstol som 

traumatisk då de inte fick berätta hela sin historia eller förklara vad övergrep-

pet betydde för dem. Informanterna upplevde att de inte heller hade någon 

                                                 
138 Clark (2010) s. 28f.  
139 Clark (2010) s. 30; Clark (2015) s. 20. 
140 Clark (2010) s. 30; Clark (2015) s. 30.  
141 Clark (2015) s. 21; Clark (2015) s. 24.  
142 Clark (2010) s. 32.  
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makt eller kontroll under själva processen, bland annat på grund av att det är 

staten som är förövarens motståndare och inte offret.143 

 

McGlynn förespråkar istället att de behov som uppstår hos ett offer för sexu-

albrott och då särskilt våldtäkt, kan tillgodoses med hjälp av reparativ rättvisa. 

Även i McGlynns forskning återkommer de faktorer som har betydelse för 

sexualbrottsoffers uppfattning om rättvisa som presenterats av både Herman 

och Clark. I en artikel där reparativ rättvisa som ett sätt att nå rättvisa disku-

teras, argumenterar McGlynn för att ett sexualbrottsoffers behov av att få en 

röst och av att kontroll över sin egen upplevelse kan uppfyllas när reparativ 

rättvisa tillämpas praktiskt genom ett möte mellan offer och förövaren.144 Li-

kaså hävdas att det viktigaste för ett sexualbrottsoffer inte främst är att förö-

varen ska straffas, för många offer har det inte ansetts tillräckligt utan de har 

sökt något mer, bilden av vad rättvisa är framstår som mer komplex än vad 

som traditionellt sett anses vara rättvisa. Vad som efterfrågas är att förövaren 

ska avslöjas som just en förövare men även att offrens upplevelser av brottet 

ska bekräftas av omgivningen.145  

 

Att låta sexualbrottsoffret och förövaren mötas genom att praktiskt tillämpa 

reparativ rättvisa, vilket kräver att förövaren erkänt sitt ansvar för gärningen, 

kan enligt McGlynn ge sexualbrottsoffer en upplevelse av rättvisa oavsett om 

det finns en fällande dom eller inte.146 Tillämpningen av reparativ rättvisa i 

frågor om sexualbrott har mötts av kritik. Kritiken avser att mötet med förö-

varen kan äventyra offrets säkerhet.147 Kritiken kan dock bemötas med att 

sådana möten måste föregås av en extensiv riskbedömning och planering. För 

att ett möte ska lyckas och sexualbrottsoffret ska uppnå en känsla av rättvisa 

                                                 
143 Clark (2010) s. 34.  
144 McGlynn (2011) s. 832. 
145 McGlynn (2011) s. 837ff. 
146 McGlynn (2011) s. 839. 
147 McGlynn, Westmarland & Godden (2012) s. 214.  
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krävs att mötet förbereds noga.148 Trots risker anses alternativet, att sexual-

brottoffer inte får möta förövaren för att söka någon form av rättvisa, inte 

kunna rättfärdigas.149 

3.4.3 Kaledioscopic justice 

McGlynn och Westmarland har genom studier av möjligheten att använda 

reparativ rättvisa vid sexualbrott utvecklat en teori kring sexualbrottsoffers 

uppfattning av rättvisa. En studie genomfördes bestående av intervjuer med 

20 stycken kvinnor, alla med erfarenhet av sexuellt våld, där deras perspektiv 

på rättvisa efterfrågades. För kvinnorna var rättvisa inte synonymt med det 

traditionella straffrättsliga systemet. Istället fann författarna att kvinnornas 

uppfattning av rättvisa bestod av en mängd olika tankar, uppfattningar och 

idéer som kombinerade kunde ge en känsla av rättvisa. De liknade denna upp-

fattning av rättvisa som ett evigt föränderligt mönster, och valde därför att 

kalla den för ”kaledioscopic justice”, eller kalejdoskopisk rättvisa. En upp-

fattning av rättvisa som ständigt förändras genom tillkomsten av nya omstän-

digheter, upplevelser och kunskap. Den kalejdoskopiska rättvisan har således 

varken en självklar början eller slut utan utvecklas ständigt.150 Författarna 

ställer den därmed i relation till den rättvisa som erbjuds via en straffrättslig 

process, en rättvisa som framställs som mer linjär där sökandet efter rättvisan 

börjar vid brottet och avslutas med en eventuellt fällande dom.151  

 

De faktorer som påverkar uppfattningen om rättvisa och som återkom hos 

kvinnorna som intervjuats rörde prevention, möjligheten att ge röst åt sin egen 

berättelse, erkännande av den egna upplevelsen, värdighet, konsekvenser och 

”connectedness”, vilket kan förstås som att den som utsatts för ett sexualbrott 

återigen behöver få känna sig om en del av samhället.152 Av de identifierade 

                                                 
148 McGlynn,Westmarland & Godden (2012) s. 237f.  
149 McGlynn,Westmarland & Godden (2012) s. 240.  
150 McGlynn, Downes & Westmarland (2017) s. 3.  
151 McGlynn & Westmarland (2018) s. 2. 
152 McGlynn, Downes & Westmarland (2017) s. 3; McGlynn & Westmarland (2018) s. 6f.  
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faktorerna framhålls ”recognition” eller erkännande som centralt för sexual-

brottsoffrens uppfattning av rättvisa. Erkännandet omfattar mer än att enbart 

bli trodd och kräver ett erkännande av betydelsen av skadan och ett erkän-

nande av offret som en del av samhället. Författarna ser därför konceptet ”re-

cognition” som en sammanslagning av ”validation” och ”vindication”, så som 

de har presenterats av exempelvis Herman.153 Ett verktyg för att erhålla ett 

erkännande av upplevelsen är den egna berättelsen och möjligheten att ge röst 

åt denna. Detta verktyg kan likaså användas för att skapa en kulturell och 

social förändring när det kommer till förekomsten av sexuellt våld och i för-

längningen agera förebyggande.154 Baserat på författarnas egen studie och 

andra tidigare studier, däribland de redan nämnda av Herman och Clark, dras 

slutsatsen att prevention är av stor vikt för att uppnå en känsla av rättvisa då 

många sexualbrottsoffer upplever rättvisa först när samhället är mer jämställt 

och rättvist.155 

 

Genom att studera de olika faktorer som alla är av betydelse för att sexual-

brottsoffer ska uppnå en känsla av rättvisa sammanfattar författarna kalejdo-

skopisk rättvisa som någonting som är större än enbart sökandet efter indivi-

duell rättvisa. Det som efterfrågas är en kollektiv rättvisa, en värld fri från 

våld mot kvinnor. För att det ska bli verklighet argumenterar författarna för 

att det inte är tillräckligt att det traditionella straffrättsliga systemet förändras 

för att bättre möta sexualbrottsoffrens behov, det krävs en strukturell föränd-

ring av samhället. Då den kalejdoskopiska rättvisan täcker ett större område 

än individuell rättvisa och till sin natur är föränderlig, blir den på samma gång 

oförutsägbar. Förståelsen av rättvisa varierar mellan personer utsatta för sex-

ualbrott.156 Tanken kring uppfattningen av rättvisa som föränderlig finns även 

i Clarks studie av sexualbrottsoffer. Istället för att vara statisk förändrandes 

och utvecklades den i takt med sexualbrottsoffrens mentala läkeprocess och 

                                                 
153 McGlynn & Westmarland (2018) s. 9f.  
154 McGlynn & Westmarland (2018) s. 13.  
155 McGlynn & Westmarland (2018) s. 14.  
156 McGlynn & Westmarland (2018) s. 16. 
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reflekterande över rättvisa.157 McGlynn och Westmarland föreslår avslut-

ningsvis att den kalejdoskopiska rättvisan kan användas vid arbetet med att 

minska luckan som finns mellan antalet anmälningar av sexuellt våld och an-

talet fällande domar.  Det innebär ett nytt sätt att tänka på sexualbrottsoffer 

och rättvisa samt kräver en förståelse för de faktorer som är av betydelse för 

sexualbrottsoffers uppfattning av rättvisa.158 

3.4.4 Online justice och informell rättvisa  

3.4.4.1 Allmänt  

Att använda sig av internet och sociala medier för att berätta om sexuella 

kränkningar och övergrepp fick inte sin början i #metoo-rörelsen under hös-

ten år 2017. Det finns sedan tidigare olika forum på internet där offer för sex-

uella övergrepp har kunnat dela med sig av sina berättelser till varandra.159 

När det straffrättsliga systemet inte räcker till eller när sexualbrottsoffer av 

olika anledningar väljer att inte anmäla brott förespråkar en del kriminologer 

att internet och sociala medier kan användas som ett verktyg att nå en form 

av informell rättvisa utanför det traditionella straffrättsliga systemet.  

3.4.4.2 Informell rättvisa genom sociala medier  

Powell framhåller hur internet och sociala medier kan användas för att vid 

våldtäkt nå en informell rättvisa utanför det traditionella straffrättsliga syste-

met. Powell beskriver hur personer utsatta för våldtäkt ibland använder sig av 

sociala medier för att dela sin berättelse men även för att namnge förövaren.160 

Det kan ses som en form av feministisk aktivism men Powell hävdar att vitt-

nesmål om sexuellt våld istället kan användas som ett verktyg att nå informell 

rättvisa.161 I argumentationen återkommer de behov som måste tillfredsställas 

för att ett sexualbrottsoffer ska uppleva en känsla av rättvisa, vilka identifie-

rats av bland annat Herman och McGlynn, däribland ”validation”, ”vindicat-

                                                 
157 Clark (2015) s. 21.  
158 McGlynn & Westmarland (2018) s. 17. 
159 Se t.ex. “Hollaback!” & “The Everyday Sexism Project”.  
160 Powell (2015a) s. 221f.  
161 Powell (2015a) s. 225f.  
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ion” och att få sin röst hörd. Om dessa behov inte kan tillgodoses i en straff-

rättslig process hävdar Powell att vi istället får se vad andra alternativa och 

innovativa sätt att åstadkomma rättvisa kan erbjuda.162  

 

Genom att dela med sig av sin upplevelse på internet kan en del av de faktorer 

som påverkar uppfattningen av rättvisa få utrymme, såsom ett bekräftande 

och erkännande av upplevelsen och möjligheten att göra sin röst hörd. Powell 

betonar dock att det fortfarande finns delar av  sexualbrottsoffers förståelse 

av rättvisa som inte kan mötas online, nämligen att förövaren hålls ansva-

rig.163 Det är vidare inte helt oproblematiskt att använda sig av internet i sö-

kandet efter informell rättvisa, det är inte alla som får sin upplevelse bekräftad 

genom kommentarer eller liknande och de som väljer att dela sin historia på 

internet riskerar även att där mötas av kränkningar.164 Trots det hävdar Powell 

att internet och sociala medier i allt större skala kommer att ha betydelse för 

förmedlingen av informell rättvisa om det är så att sexualbrottoffer verkligen 

har ett behov av bland annat information, deltagande, erkännande och en egen 

röst för att en känsla av rättvisa ska infinna sig.165  

 

Visserligen är spridningen av vittnesmål från sexualbrottsoffer inte ett nytt 

fenomen, de har tidigare använts som en del i feministisk aktivism men ut-

vecklingen av sociala nätverk på internet underlättar för sökandet av informell 

rättvisa. Det finns allt fler format där sexualbrottsoffer kan göra sina röster 

hörda. Deras upplevelser kan även bekräftas och erkännas av en allt större 

skara människor på ett globalt plan. Likaså kan upplevelsen av sexuellt våld 

och den skada den inneburit för offret erkännas som en del i ett större socialt 

och politiskt problem.166 Powell konkluderar att det inte är förvånande att 

våldtäktsoffer vänder sig till nya arenor på internet för att göra sin röster hörda 

och kräva informell rättvisa när det finns en tystnadskultur kring våldtäkt och 

en bagatellisering av den skada det medför.167 

                                                 
162 Powell (2015b) s. 580f.  
163 Powell (2015b) s. 581f.  
164 Powell (2015a) s. 233.  
165 Powell (2015b) s. 583.  
166 Powell (2015a) s. 230.  
167 Powell (2015a) s. 232.  
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3.4.4.3 Informell rättvisa för offer för gatutrakasserier  

Fileborn har intresserat sig för hur offer för ”street harassment”, gatutrakas-

serier använder sig av sociala medier för att utkräva en form av informell 

rättvisa. Som exempel på gatutrakasserier avses mindre överträdelser såsom 

ovälkomna kommentarer, utdraget stirrande, tafsande eller ovälkommen fy-

sisk kontakt. Fileborn poängterar att dessa former av trakasserier kan utgöra 

sexualbrott.168 Då denna uppsats har ett särskilt fokus på sexuellt ofredande 

och eftersom den form av handlingar som Fileborn diskuterar, i en svensk 

kontext skulle kunna rubriceras som sexuella ofredanden är det av särskilt 

intresse att beakta hennes forskning.  

 

Fileborn diskuterar huruvida anledningen till att offer för gatutrakasserier an-

vänder sig av internet för att dela med sig av sina berättelser kan kopplas 

samman med de faktorer och behov som konstituerar rättvisa för sexual-

brottsoffer. I sin diskussion utgår hon ifrån de faktorer som har identifierats 

av bland annat Clark och McGlynn såsom ”validation, ”vindication” och 

”accountability”. Dessa har visserligen identifierats hos offer för sexuella 

övergrepp men Fileborn använder dem som en utgångspunkt för vad som kan 

antas gälla för offer för gatutrakasserier.169 En studie genomfördes av offer 

för gatutrakasserier där syftet var att undersöka deras uppfattning av rättvisa 

och huruvida de använt internetsidor för att berätta om sina upplevelser. 292 

personer av olika kön och sexualiteter deltog men av dessa var det en mino-

ritet som använts sig av internet för att dela sin upplevelse av gatutrakasse-

rier.170 

 

Att kunna dela med sig av sin upplevelse online var för deltagarna ett sätt att 

få sin upplevelse och betydelsen av den erkänd. Erkännandet var viktigt både 

på ett individuellt plan men även för att nå en förändring i samhället avseende 

inställningen till gatutrakasserier och den skada det medför.171 Genom att dela 

                                                 
168 Fileborn (2016) s. 1482.  
169 Fileborn (2016) s. 1484f.  
170 Fileborn (2016) s. 1487 & 1491.  
171 Fileborn (2016) s. 1491f.   
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med sig av sin historia på internet genom särskilda forum eller sociala medier 

fick deltagarna en möjlighet att ge röst åt sin egen upplevelse, en faktor som 

ständigt är återkommande för sexualbrottsoffers uppfattning av rättvisa.172 I 

studien framkom att det för många av deltagarna var viktigt för känslan av 

rättvisa att förövaren hålls ansvarig för sitt agerande. Fileborn påpekar att 

rättvisa på detta sätt inte kan garanteras via internet, men att det i sig inte 

innebär att ”online justice” är betydelselöst. Det är fortfarande möjligt att en 

del faktorer eller behov som påverkar sexualbrottsoffers uppfattning av rätt-

visa kan uppfyllas när upplevelser delas på internet. I sin argumentation hän-

visar Fileborn till teorin om kalejdoskopisk rättvisa och rättvisa som en för-

änderlig pågående process. Att dela med sig av sin upplevelse av gatutrakas-

serier på internet kan således utgöra en del av processen av att söka en känsla 

av rättvisa där behoven av erkännande av upplevelsen och att få sin röst hörd 

kan tillgodoses.173  

 

Likt Powell påpekar Fileborn att ”online justice” inte är utan faror. En del 

deltagare i studien upplevde att de traumatiserades på nytt genom att dela sina 

upplevelser på internet. Likaså kunde de mötas av negativa kommentarer och 

ytterligare trakasserier. Möjligheten att kunna dela sin upplevelse på en säker 

och trygg plats var därför av betydelse för deltagarna. Fileborn argumenterar 

således för att det inte är frågan om huruvida internet kan bidra till en känsla 

av rättvisa utan för vem detta är möjligt. Här lyfter hon fram det kan krävas 

ett visst kulturellt kapital för att få kunskap om exempelvis privata forum där 

berättelser kan delas på ett tryggt sätt. I studien sågs tendenser till att olika 

marginaliserade grupper utesluts från denna typ av nätverk.174 Avslutningsvis 

framhåller dock Fileborn att ”online justice” kan vara särskilt betydelsefullt i 

frågan om gatutrakasserier där det annars kan vara svårt att få till straffrätts-

liga åtgärder, en begränsad känsla av rättvisa är bättre än ingen rättvisa alls.175 

                                                 
172 Fileborn (2016) s. 1493.  
173 Fileborn (2016) s. 1497f.  
174 Fileborn (2016) s. 1495ff.  
175 Fileborn (2016) s. 1498f.  



 60 

3.4.5 Transformative justice  

Fileborn och Vera-Gray, doktor i studier om övergrepp mot barn och kvinnor, 

har genom att ta utgångspunkt i Fileborns studie av offer för gatutrakasserier 

och deras uppfattning av rättvisa utvecklat teorin om ”transformative justice”. 

”Transformative justice” har till syfte att slita upp de underliggande struktu-

rella och kulturella orsakerna till våld och ojämlikhet. Författarna hävdar att 

det traditionella straffrättsliga systemet bidrar till att upprätthålla och repro-

ducera strukturella ojämlikheter. Fokus borde istället ligga på att inte enbart 

se den skada som brott innebär utan även de bakomliggande orsakerna.176 I 

studien framkom att för många av deltagarna var det gensvar som gavs av det 

straffrättsliga systemet inte tillräckligt tillfredställande i frågan om gatutra-

kasserier. För att rättvisa ska kunna uppnås efterfrågade de istället en social, 

strukturell och kulturell förändring kring uppfattningen av gatutrakasserier. 

Författarna argumenterar för att ”transformative justice” kan möta dessa be-

hov och likaså verka för att förändra föreställningen av vad som är rättvisa.177 

 

Att idén med ”transformative justice” är att förändra, i detta fall, gensvaret på 

gatutrakasserier står klart, men frågan är hur det ska gå till, vad är det som 

ska förändras? Frågan väcks även för vem det ska förändras. De framhålls att 

behovet och uppfattningen av rättvisa kan skilja sig mellan olika grupper, 

grupper som kan bero på kön, klass, och etnicitet. För att verkligen ha ett 

förhållningssätt till rättvisa som sätter offret i centrum hävdar författarna att 

den mångfald och diversitet som finns bland olika gruppers intressen måste 

erkännas. I sammanhanget hänvisas till kalejdoskopisk rättvisa, vilken ser på 

rättvisa på detta sätt. Genom att se på ”transformative justice” som kalejdo-

skopisk, föränderlig och mångfacetterad, kan olika gruppers intresse och för-

ståelse av rättvisa bättre komma till uttryck.178 

 

”Transformative justice” i frågan om gatutrakasserier innebär sammanfatt-

ningsvis att rättvisa konstitueras genom brottsoffrens vilja och behov av att 

                                                 
176 Fileborn & Vera-Gray (2017) s. 207f. 
177 Fileborn & Vera-Gray (2017) s. 217.  
178 Fileborn & Vera-Gray (2017) s. 223f.  
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förändra de bakomliggande orsakerna för gatutrakasserier. Att se på rättvisa 

som något som är individualiserat, tillbakablickande och präglat av vedergäll-

ning framhålls inte vara lika angeläget som behovet av förändring. Författarna 

avslutar argumentation kring betydelsen av ”transformative justice” med att 

det inte står klart hur den kan användas i praktiken och att det därmed krävs 

fler empiriska och praktiskt inriktade studier för att ytterligare utreda den pot-

ential som finns i att tänka på rättvisa som ett behov av förändring.179 

3.5 Sammanfattande analys  

I kapitlet har olika teorier om vad rättvisa innebär för sexualbrottsoffer och 

vilka krav som ställs för att en känsla av rättvisa ska infinna sig presenterats. 

I denna del summeras genomgången och slutsatser dras kring att ett visst 

mönster kan utrönas.  

 

De olika författarna framhåller en delvis skild syn på hur sexualbrottoffer ser 

på den rättvisa det straffrättsliga systemet erbjuder. Herman påpekar hur en 

fällande dom inte anses tillräckligt och Clark visar hur rättvisa förvisso sam-

mankopplas med det straffrättsliga systemet men att rättvisa förstås på olika 

sätt. Hos Zehr och McGlynn m.fl. föreslås lösningar utanför det straffrättsliga 

systemet genom praktiskt tillämpad reparativ rättvisa. Powell och Fileborn 

belyser i sina argumentationer hur sexualbrottsoffer kan nå en informell rätt-

visa bortom det straffrättsliga systemet med hjälp av internet. Mellan förfat-

tarna råder det dock samstämmighet över att sexualbrottsoffer efterfrågar 

någonting mer än att rättvisa ska skipas i en domstolsprocess eller i vart fall 

att den upprättelse som erbjuds inte är tillräcklig för att offren ska känna att 

de har fått upprättelse.  

 

Gemensamt för författarna är att de framhåller vilka behov och faktorer som 

utgör sexualbrottsoffers uppfattning av rättvisa och presenterar olika lös-

ningar för hur dessa behov bäst tillgodoses. I vissa fall präglas undersökning-

arna av ett förhållandevis litet deltagarantal. Visserligen kan det medföra 

                                                 
179 Fileborn & Vera-Gray (2017) s. 224f.  
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vissa svårigheter att resonera kring sexualbrottsoffers förståelse av rättvisa, 

men då flera av faktorerna ständigt återkommer anser jag att det går att dra 

generella slutsatser om sexualbrottsoffers behov och krav på rättvisa.  

 

Inom den reparativa rättvisan sätts brottsoffret i fokus genom att fokusera på 

de behov som uppkommer till följd av en skada. Behovet av information, en 

röst, kontroll över situationen och upprättelse framhålls som de viktigaste för 

brottsoffer i allmän mening. Dessa gäller till synes även för sexualbrottsoffer. 

Herman presenterar behoven av erkännande av brottet och betydelsen av ska-

dan genom ”validation” och ”vindication” samt ”accountability”, förövarens 

ansvar, som de allra viktigaste faktorerna för förståelsen av rättvisa. De åter-

finns även i den forskning som bedrivits av Clark, McGlynn m.fl., Powell och 

Fileborn. Erkännande är ett ständigt återkommande tema. De som har blivit 

utsatta för en kränkning av den egna sexuella integriteten kräver ett erkän-

nande av sin upplevelse både från staten och samhället. Skadan måste erkän-

nas och sexualbrottsoffer kräver att brottet fördöms. Ingen skuld eller skam 

ska vila på offret utan enbart på förövaren.  

 

I Clarks studie var en av anledningar till att offer för sexualbrott vände sig till 

det straffrättsliga systemet att få göra sin röst hörd. Det påpekas dock att 

själva upplevelsen att berätta sin historia kan vara traumatisk. Här är det in-

tressant att lyfta den forskning som Powell och Fileborn har bedrivit, nämli-

gen angående hur sexualbrottsoffer istället för att utsätta sig för det trauma en 

rättslig process kan innebära eller då det i fallet med gatutrakasserier kan vara 

svårt att bedriva en straffrättslig process, vänder sig till internet för att nå en 

form av rättvisa. Behovet av att kunna berätta sin historia verkar för sexual-

brottsoffer vara stark, oavsett om det sker i en rättssal eller på ett forum på 

internet.  Jag ser det som att när någon har utsatts för ett övergrepp som kränkt 

den sexuella integriteten har personen i fråga blivit berövad makten över både 

sin kropp och sin sexualitet, genom att använda sin röst verkar arbetet att få 

tillbaka denna makt kunna påbörjas. För många sexualbrottsoffer verkar rös-
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ten vara det viktigaste verktyget för att kunna få upprättelse. Rösten kan an-

vändas för att få den egna upplevelsen bekräftad samt för att belysa större 

problem än enbart det enskilda övergreppet.  

 

I kapitlet framgår hur sexualbrottsoffer kan se på rättvisa som någonting kol-

lektivt och inte enbart individuellt. Både i Hermans och Clarks studier ville 

deltagarna skydda andra från att utsättas för brott. Hos McGlynn m.fl. och 

Powell framhålls att våld mot kvinnor är ett socialt och strukturellt problem 

och att rättvisa först kan nås när en förändring sker. Internet och sociala me-

dier anses i Powells argumentation kunna belysa detta problem. Sociala nät-

verk på internet bidrar till att enskilda röster som talar om skadan som sexu-

albrott samlas i en stor kör som kräver förändring. Fileborn och Vera-Gray 

tar behovet av förändring ett steg längre genom teorin om ”transformative 

justice”. Rättvisa uppnås då först när strukturella och kulturella orsaker till 

våld och ojämlikhet bekämpas. Fileborn påpekar hur förändring efterfrågas 

angående inställningen till gatutrakasserier, något som i varje fall kanske inte 

kan klassas som ett sexualbrott men likväl ligger nära gränsen för ett sexuellt 

ofredande. Jag anser att det varken är särskilt underligt eller kontroversiellt 

att rättvisa för sexualbrottoffer i många fall uppnås först när en förändring av 

samhället skett. Det är viktigt att påpeka att flera av författarna framhåller att 

vissa krav på rättvisa endast kan nås i en domstolsprocess och en fällande 

dom är därmed inte betydelselöst för de som utsätts för brott. Jag håller vis-

serligen med men anser att verklig rättvisa först nås när förekomsten av allt 

från sexuella ofredanden till våldtäkter försvinner.  

 

Bilden av de faktorer som är av betydelse för uppfattningen av rättvisa för 

sexualbrottsoffer är hos författarna relativt enhetlig, dock skiljer sig deras syn 

på rättvisa något åt. McGlynn m.fl. ser rättvisa som något som är föränderligt 

och kallar den därmed för kalejdoskopisk. Även Clark och Fileborn behandlar 

den kalejdoskopiska rättvisan. Genom att utgå från att kravet på rättvisa in-

nebär mer än att rättvisa skipas genom en rättslig prövning blir det svårt att 

argumentera emot att rättvisa skulle vara mångfacetterat och föränderligt. Sa-

ker och ting kan förändras under processen, olika grupper av människor kan 
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ställa olika krav på rättvisa och olika typer av brott kan medföra olika behov. 

Kanske är det svårt att tillgodose alla individers uppfattning av rättvisa genom 

det straffrättsliga systemet, men en föränderlig syn på rättvisa kan öppna upp 

för förståelsen att rättvisa kan innebära mycket mer än enbart en fällande dom. 

Hur processen dit har varit och vad som sker runtomkring är också av bety-

delse.  

 

Den redovisade forskningen har sitt ursprung i USA, Storbritannien och Au-

stralien, i denna uppsats rör en av frågeställningarna vilka krav på rättvisa 

som framkommer i de berättelser som har delats i Sverige under #metoo-rö-

relsen. Det är därför viktigt att påpeka att de straffrättsliga systemen kan in-

nehålla vissa skillnader, trots det väljer jag att se faktorer som möjligheten att 

göra sin röst hörd, behovet av att få brottet och den skada det har medfört 

erkänt och fördömt, att förövaren hålls ansvarig och kravet på ett preventivt 

arbete och en strukturell förändring som universella. Kanske får de olika ut-

rymme i olika rättssystem, men trots det utgår jag ifrån att det är behov och 

krav på rättvisa som kan uppstå hos sexualbrottsoffer i generell mening. I det 

fortsatta arbetet tar jag min utgångspunkt i dessa faktorer.   
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4 Krav på rättvisa i #metoo-
upprop  

4.1 Inledning  

I förevarande kapitel relateras de krav och den syn på rättvisa som förekom-

mer hos sexualbrottsoffer, vilket redogjorts för i kapitel 3, till vissa av de 

upprop som under #metoo-rörelsen hösten år 2017 publicerats i svenska dags- 

och kvällstidningar. I denna del kommer jag att undersöka uppropen #med-

vilkenrätt, #nustickerdettill, #sistaspikenikistan, #tystnadtagning, #utan-

skyddsnät samt #vikokaröver. I föregående kapitel drog jag slutsatsen att de 

faktorer som ständigt återkommer vad gäller kraven på rättvisa är ”validat-

ion”, erkännandet av upplevelsen och skadan, ”vindication”, fördömande av 

brottet, ”voice”, möjligheten att göra sin röst hörd, ”accountability”, föröva-

ren ska hållas ansvarig för sina handlingar samt prevention, sökandet efter en 

kollektiv rättvisa med fokus på en kulturell, social och strukturell förändring 

av samhället. I förevarande kapitel utgår jag ifrån de nämnda faktorerna när 

jag undersöker kraven på rättvisa i de utvalda uppropen. Kapitlets struktur 

skiljer sig därför något från upplägget i föregående kapitel då varje krav på 

rättvisa kommer att analyseras löpande.  

4.2 Validation och vindication – 
erkännande av brott och skada 

4.2.1 Uppropen  

I kapitel 3 var ett ständigt återkommande tema i forskningen om sexual-

brottsoffers förståelse av rättvisa, deras behov av att få sin upplevelse och den 

skada den medfört erkänd av samhället samt kravet på att samhället skulle 

fördöma brottet. De utvalda uppropen vittnar om en kultur på arbetsplatsen 

där övergrepp och trakasserier inte uppmärksammas. I #sistaspikenikistan ut-

trycks att de kvinnor som har skrivit under är trötta på att inte bli tagna på 
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allvar.180 Att övergrepp är normaliserade inom branschen hävdas i både 

#vikokaröver och i #nustickerdettill.181 Vidare betonas i #vikokaröver hur tra-

kasserier från gäster ses om naturlig del av verksamheten och att det därför 

bara är att bita ihop och acceptera. När en person kliver fram och berättar om 

sina upplevelser av kränkningar eller övergrepp på arbetsplatsen beskriver 

undertecknarna bakom #medvilkenrätt och #nustickerdettill hur deras upple-

velse utsätts för ett ursäktande, ifrågasättande och förminskande.182 Inte heller 

film- och teaterbranschen verkar gå fri från förminskande av övergrepp vilket 

kan utläsas av beskrivningen av hur övergrepp inte leder till några konsekven-

ser.183  

 

Kanske märks dock längtan att bli tagen på allvar som allra tydligast i #utan-

skyddsnät. I uppropet vänder undertecknarna sig till de män som utnyttjat, 

alla andra kvinnor som utsatts samt välfärdsstaten och frågar om de också 

räknas som medsystrar och människor och kräver slutligen att bli sedda. En 

talande mening för önskan om att få de sexuella övergreppen erkända är ”(v)i 

har inte bett om att bli drogberoende, vi har inte oss själva att skylla för allt 

våld, vi har ingen skuld i dom fruktansvärda övergrepp vi blivit utsatta för”.184 

 

Skam är ett ord som förkommer i flera av uppropen, nämligen i #tystnadtag-

ning, #utanskyddsnät, #nustickerdettill samt #vikokaröver. I uppropen fram-

hålls hur undertecknarna tidigare har känt skam över de kränkningar och 

övergrepp de utsatts för. De fyra nämnda uppropen innehåller ett tydligt ställ-

ningstagande mot att skam ska ligga hos den utsatta och de fastslår att den 

ska ligga hos förövaren.185 

                                                 
180 ’Byggbranschens upprop #sistaspikenikistan’, Aftonbladet (2017-11-27). 
181 ’#vikokaröver – restaurangbranschens upprop mot sexuella trakasserier’, DN (2017-11-

30); ’Vårdpersonalens upprop mot sexuella trakasserier: Det är nog nu!’, DN (2017-12-16). 
182 ’Jurister vittnar: ”Domaren ville ha oralsex i gengäld”’, SvD Kultur (2017-12-15); 

’Vårdpersonalens upprop mot sexuella trakasserier: Det är nog nu!’, DN (2017-12-16).  
183 ’Uppropet #tystnadtagning: ”Han tog stryptag, sa att jag gör skit och han gör konst”’, 

SvD Kultur (2017-11-19). 
184 ’Upprop’, #utanskyddsnät (2017). 
185 ’Uppropet #tystnadtagning: ”Han tog stryptag, sa att jag gör skit och han gör konst”’, 

Svd Kultur (2017-11-19); ’Upprop’, #utanskyddsnät (2017); ’Vårdpersonalens upprop mot 

sexuella trakasserier: Det är nog nu!’, DN (2017-12-16);’#vikokaröver – restaurangbran-

schens upprop mot sexuella trakasserier’, DN (2017-11-30). 
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Uppropen innehåller mer än beskrivningar av hur de som vittnar om sexuella 

trakasserier och övergrepp inte tas på allvar, rena krav ställs på arbetsgivare 

och samhället i stort. Kravet på att ta trakasserier och övergrepp på allvar 

ställs i #nustickerdettill, #vikokaröver och #sistaspikenikistan.186 De kvinnor 

i vård- och omsorgsbranschen som står bakom uppropet kräver att kränkande 

beteende måste tas på allvar och utredas.187 Juristerna bakom #medvilkenrätt 

berättar hur det är få som är villiga att erkänna existensen av fördomar och 

diskriminering inom den egna branschen. De ställer därför krav på att de med 

maktpositioner ska sluta att blunda för övergrepp och istället ställa ansvariga 

till svars.188 Liknande krav ställs i #tystnadtagning där de kvinnliga skådespe-

larna kräver att arbetsgivarna slutar att skydda förövare.189 

4.2.2 Erkännande genom upprop 

Begreppen ”vindication” och ”validation” eller i vart fall begrepp med lik-

nande innebörd förekommer i forskning bedriven av Herman, Clark, Powell, 

Fileborn, McGlynn och Westmarland. Alla framhåller betydelsen av att få 

upplevelsen av de sexuella trakasserierna och övergreppen erkända, men även 

den skada och påverkan de har haft på offret. Att detta jämväl är viktigt för 

de kvinnor och icke-binära som undertecknat de utvalda uppropen anser jag 

kommer till tydligt uttryck i exempelvis #medvilkenrätt och #nustickerdettill. 

I dessa upprop ställs krav på att sluta blunda för övergrepp och ta dem på 

allvar, särskilt med tanke på att de som har berättat om trakasserier och över-

grepp har bemötts med ett ifrågasättande och förminskade.  

 

Jag vill i samband med meningen ”vi har inte oss själva att skylla för allt våld” 

i #utanskyddsnät och den önskan om att bli sedda som framkommer i samma 

                                                 
186 ’Vårdpersonalens upprop mot sexuella trakasserier: Det är nog nu!’, DN (2017-12-

16);’#vikokaröver – restaurangbranschens upprop mot sexuella trakasserier’, DN (2017-11-

30); ’Byggbranschens upprop #sistaspikenikistan’, Aftonbladet (2017-11-27).   
187 ’Vårdpersonalens upprop mot sexuella trakasserier: Det är nog nu!’, DN (2017-12-16).  
188 ’Jurister vittnar: ”Domaren ville ha oralsex i gengäld”’, SvD Kultur (2017-12-15). 
189 ’Uppropet #tystnadtagning: ”Han tog stryptag, sa att jag gör skit och han gör konst”’, 

Svd Kultur (2017-11-19). 
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upprop hänvisa till McGlynn och Westmarlands koncept ”recognition”. I be-

greppet ryms mer än ett erkännande av upplevelsen och skadan, offret för 

sexualbrott har även ett behov att bli erkänt som en del av samhället. De kvin-

nor och icke-binära som själva beskriver sig vara utan skyddsnät kräver att få 

vara en del av samhället. De framhåller att de inte har sig själva att skylla för 

det de utsätts för utan vill, enligt min tolkning, dels få de trakasserier och 

övergrepp de utsätts för erkända som just sådana men även inte enbart bli 

sedda som offer utan som människor och att inte längre stå utanför samhället.  

 

I flera av uppropen nämns att skammen för trakasserier och övergrepp ska 

ligga på förövaren. En parallell går att dra till Hermans forskning. Hon fram-

höll hur deltagarna i hennes studie ville att samhället skulle fördöma brottet, 

vilket skulle leda till att sexualbrottsoffret inte längre skulle känna någon 

skam, istället skulle den flyttas över till förövaren. Jag ser mot bakgrund av 

Hermans argumentation resonemangen om skam i uppropen som en önskan 

om att samhället ska fördöma brotten. Ingen skugga ska falla på dem som blir 

utsatta för trakasserier och övergrepp och krav ställs således på att arbetsgi-

vare, hela branscher och i förlängningen samhället gör ett ställningstagande 

mot sådant beteende.  

 

Powell och Fileborn har i sin respektive forskning konkluderat att internet kan 

vara en väg att gå för att få sin upplevelse erkänd och bekräftad. Powell på-

pekar att utvecklingen av sociala nätverk på internet kan bidra till att upple-

velsen kan bekräftas av ännu fler människor. De grupper där berättelser om 

sexuella trakasserier och övergrepp har delats och som senare har resulterat i 

gemensamma upprop anser jag väl kan exemplifiera dessa tankar. Både Po-

well och Fileborn lyfter även fram de faror sökandet av att få sin upplevelse 

bekräftad på internet kan medföra. Då det finns forum och upprop för olika 

branscher och delar av samhället och på grund av att de talar med en enad röst 

utsätter den enskilda individen sig inte på samma sätt för risken att mötas av 

negativa kommentarer.  
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Kan det sägas att behovet och kravet på erkännande av upplevelsen och ska-

dan hos dem som undertecknat de utvalda uppropen har en koppling till deras 

upplevelse av rättvisa? Jag anser att det som efterfrågas och ställs krav på är 

en form av upprättelse. Upprättelse för alla de kvinnor och icke-binära som 

berättat om trakasserier och övergrepp och som bemötts av tystnad eller ba-

gatellisering. Upprättelse för dem som inte vill finna sig i att trakasserier är 

en del av branschen, så som hävdas vara fallet i restaurangbranschen. Enligt 

min åsikt går upprättelse och rättvisa hand i hand.   

4.3 Voice – göra sin röst hörd  

4.3.1 Uppropen 

Att få berätta sin egen historia var en faktor av betydelse för uppfattningen av 

rättvisa för dem som utsatts för sexualbrott i de studier som presenterats i 

kapitel 3. I alla upprop förutom i #sistaspikenikistan talas om att arbetsplat-

serna och branscherna präglas av en tystnadskultur gällande sexuella trakas-

serier och övergrepp. I #tystnadtagning och #medvilkenrätt finns formule-

ringar med innebörden att de som står bakom uppropen inte längre kommer 

att vara tysta.190 Vikten av att höja rösten och dela med sig av sin berättelse 

framkommer uttryckligen i #utanskyddsnät, #nustickerdettill och #sistaspike-

nikistan.191 Betydelsen av mängden upprop och höjda röster framhålls i #ut-

anskyddsnät som ett möjliggörande för personer i samhällets utkant att också 

kunna höja sin röst, vilket ger hopp om en chans att bli trodd.192 Något som 

påtalas i både #medvilkenrätt och i #vikokaröver är att många har burit på 

sina berättelser i flera år och först vågat kliva fram och berätta när problemen 

                                                 
190 ’Uppropet #tystnadtagning: ”Han tog stryptag, sa att jag gör skit och han gör konst”’, 

Svd Kultur (2017-11-19); ’Jurister vittnar: ”Domaren ville ha oralsex i gengäld”’, SvD Kul-

tur (2017-12-15).  
191 ’Upprop’, #utanskyddsnät (2017); ’Vårdpersonalens upprop mot sexuella trakasserier: 

Det är nog nu!’, DN (2017-12-16); ’Byggbranschens upprop #sistaspikenikistan’, Aftonbla-

det (2017-11-27). 
192 ’Upprop’, #utanskyddsnät (2017). 
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med sexuella trakasserier och övergrepp inom de olika branscherna uppmärk-

sammades.193 I samband med att det i uppropen påpekas att de som har höjt 

sina röster inte längre kommer att vara tysta framhålls i #vikokaröver och i 

#tystnadtagning att de fortsättningsvis kommer att lyssna på och stötta 

varandra.194  

 

De respektive uppropen saknar uttryckliga hänvisningar till behovet att göra 

sin röst hörd som en förutsättning för att uppleva rättvisa. Istället ställs krav 

på att de som får höra berättelserna ska agera, vilket görs uttryckligen i 

#nustickerdettill, #medvilkenrätt, #sistaspikenikistan, #vikokaröver, #tyst-

nadtagning och mer indirekt i #utanskyddsnät med formuleringen ”(s)vik oss 

inte nu, vi vet inte om vi någonsin kommer klara av att mobilisera oss som vi 

gjort nu. Den ilska och kampanda vi känner nu kan lätt vändas till ännu mer 

uppgivenhet, skam och tystnad om våra rop inte hörs. Det är nu det måste 

hända. Vi faller. Tar ni emot?”.195 

4.3.2 Voice som ett krav på rättvisa? 

Att det finns ett behov hos sexualbrottsoffer att höja sin röst och dela med sig 

av sin upplevelse framhålls av Zehr, Clark, McGlynn m.fl., Powell och File-

born. Clark påpekade att en del offer för sexualbrott uppfyller behovet av att 

göra sin röst hörd genom att vända sig till det straffrättsliga systemet. Att 

många först under hösten år 2017 trätt fram och berättat om sina upplevelser, 

vilket framkommer i #medvilkenrätt och #vikokaröver, tyder snarare på att 

de inte har valt att vända sig till rättsväsendet för att göra sina röster hörda. 

Att uppropen möjliggjort för så många att våga dela med sig av sin upplevelse 

ligger mer i linje med Powell och Fileborns forskning om hur en informell 

rättvisa kan nås genom att dela med sig av sin historia på internet. I de stängda 

                                                 
193 ’Jurister vittnar: ”Domaren ville ha oralsex i gengäld”’, SvD Kultur (2017-12-

15);’#vikokaröver – restaurangbranschens upprop mot sexuella trakasserier’, DN (2017-11-

30). 
194 ’#vikokaröver – restaurangbranschens upprop mot sexuella trakasserier’, DN (2017-11-

30); ’Uppropet #tystnadtagning: ”Han tog stryptag, sa att jag gör skit och han gör konst”’, 

Svd Kultur (2017-11-19). 
195 ’Upprop’, #utanskyddsnät (2017). 



 71 

grupper där berättelserna delats och uppropen växt fram har kvinnor och icke-

binära på ett mer eller mindre tryggt sätt kunnat höja sina röster.  

 

Uppropens själva existens tyder på att det hos många som varit med om sex-

uella trakasserier eller övergrepp finns ett behov av att få dela med sig av sin 

berättelse, det behöver dock inte tvunget betyda att det är en del av deras för-

ståelse av rättvisa. Emellertid är den egna rösten ett viktigt verktyg som kan 

användas för att få upplevelsen och skadan erkänd samt för att belysa hur 

enskilda sexuella trakasserier och övergrepp är en del av ett större strukturellt 

problem. Det är exempelvis fallet när det i fem av sex upprop talas om att 

deras respektive branscher präglas av tystnadskulturer avseende just trakas-

serier och övergrepp. I #utanskyddsnät kopplas även möjligheten att höja rös-

ten samman med chansen att bli trodd, att få upplevelsen erkänd. Med hjälp 

av den egna rösten ställs det i uppropen krav på att de som får höra berättel-

serna ska lyssna och sedan agera. Enligt min åsikt ligger det nära till hands 

att se det som en väg mot upprättelse och rättvisa. Det borde vara svårt att nå 

rättvisa utan att berätta om vad som skett. 

 

Fileborns resonemang kring att den informella rättvisa som kan nås genom 

att dela med sig av sin historia på internet kan vara särskilt betydelsefull när 

det gäller gatutrakasserier där det kan vara svårt att vidta straffrättsliga åtgär-

der, anser jag går att applicera på de många berättelser som delats i uppropen. 

När det är fråga om någon form av sexuell kränkning där det är oklart om 

handlingen kan rubriceras som ett sexuellt ofredande borde möjligheten att 

höja rösten och berätta om sådana händelser kunna ge en känsla av rättvisa.  

4.4 Prevention – förebyggande och 
kollektiv rättvisa  

4.4.1 Uppropen 

Mycket av den presenterade forskningen om krav på och förståelsen av rätt-

visa framhåller vikten av preventivt arbete och en strukturell förändring av 

samhället. Många sexualbrottsoffer såg således rättvisa som något kollektivt 
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snarare än något som upplevdes individuellt. Flera av uppropen skildrar en 

kultur inom deras respektive bransch där trakasserier och övergrepp är nor-

maliserat. I både bygg- och restaurangbranschen råder det enligt uppropen en 

machokultur.196 Vårdpersonalen bakom #nustickerdettill beskriver hur deras 

bransch präglas av ojämna maktrelationer och strukturer vilket öppnar upp 

för ett klimat där kvinnor nedvärderas.197 Vidare innehåller flera av uppropen 

hänvisningar till ojämna maktstrukturer, i #tystnadtagning exemplifieras det 

med att skådespelare och regissörer som beskrivs som ”manliga genier” kom-

mer undan med vilket beteende som helst och i #medvilkenrätt berättas om 

hur kvinnor i beroendeställning utnyttjas på grund av den rådande struk-

turen.198 

 

Efter att ha beskrivit den kultur och maktstruktur som råder inom branscherna 

och som enligt exempelvis vårdpersonalen bakom #nustickerdettill möjliggör 

för nedtystade trakasserier och övergrepp går undertecknarna av uppropen 

över till att ställa uttryckliga krav på sina arbetsgivare och kollegor.199 Ett 

uttryckligt krav på att nedvärderande och utnyttjande av kvinnor omgående 

ska få ett slut ställs av juristerna bakom #medvilkenrätt.200 Samma tanke finns 

hos skådespelarna bakom #tystnadtagning, vilka kräver nolltolerans mot sex-

uellt utnyttjande och våld.201 Kvinnorna och de icke-binära som undertecknat 

#vikokaröver vill synliggöra förtryckande normer och strukturer medan de 

som står bakom  #sistaspikenikistan slår fast att machokulturen och makt-

strukturen som råder inom branschen måste brytas.202 Vårdpersonalen bakom 

                                                 
196 ’Byggbranschens upprop #sistaspikenikistan’, Aftonbladet (2017-11-27); ’#vikokaröver 

– restaurangbranschens upprop mot sexuella trakasserier’, DN (2017-11-30). 
197 ’Vårdpersonalens upprop mot sexuella trakasserier: Det är nog nu!’, DN (2017-12-16). 
198 ’Uppropet #tystnadtagning: ”Han tog stryptag, sa att jag gör skit och han gör konst”’, 

Svd Kultur (2017-11-19); ’Jurister vittnar: ”Domaren ville ha oralsex i gengäld”’, SvD Kul-

tur (2017-12-15).    
199 ’Vårdpersonalens upprop mot sexuella trakasserier: Det är nog nu!’, DN (2017-12-16).  
200 ’Jurister vittnar: ”Domaren ville ha oralsex i gengäld”’, SvD Kultur (2017-12-15).  
201 ’Uppropet #tystnadtagning: ”Han tog stryptag, sa att jag gör skit och han gör konst”’, 

Svd Kultur (2017-11-19). 
202 ’#vikokaröver – restaurangbranschens upprop mot sexuella trakasserier’, DN (2017-11-

30); ’Byggbranschens upprop #sistaspikenikistan’, Aftonbladet (2017-11-27). 
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#nustickerdettill går ett steg längre genom att vända sig direkt till sina arbets-

givare och fackförbunden inom vården för att ge dem konkreta förslag på hur 

de ska arbeta för att förebygga kränkande beteende exempelvis genom att in-

formera nyanställda om vilken arbetsmiljö som ska råda och vilka lagar och 

regler som gäller.203 Kravet på preventivt arbete framkommer inte lika tydligt 

i #utanskyddsnät men uppropet innehåller en vädjan om att inte bli svikna. 

När de nu har klarat av att mobilisera sig och höjt sina röster efterfrågar de en 

chans att bli tagna på allvar.204  

 

De kvinnor och icke-binära som står bakom #utanskyddsnät beskriver hur de 

har mobiliserat sig och på samma sätt har de övriga fem uppropen samlat 

kvinnor och icke-binära som gemensamt ställer krav på sin omgivning.205 I 

alla sex upprop används ”vi” genomgående som pronomen, både när det be-

rättas om arbetsmiljön och när krav ställs på branschen och samhället. Juris-

terna bakom #medvilkenrätt och skådespelarna bakom #tystnadtagning gör 

det särskilt tydligt att det är frågan om gemensamma upprop med formule-

ringar som ”vi talar med en gemensam röst” respektive ”vi pratar med en 

röst”.206 

4.4.2 Upprop som uttryck för kollektiv rättvisa 

När det i #nustickerdettill, #tystnadtagning, #medvilkenrätt, #vikokaröver 

och #sistaspikenikistan talas om maktstrukturer, kulturer där kränkande bete-

ende normaliseras och hur det krävs att detta ska förändras, går det att dra 

tydliga paralleller till den forskning som bedrivits av McGlynn och Westmar-

land, Powell samt Fileborn. Powell och McGlynn och Westmarland visar på 

hur möjligheten att höja den egna rösten och därigenom få ett erkännande av 

den egna upplevelsen av sexuella trakasserier och övergrepp kan användas 

för att dels visa att det är tal om ett strukturellt problem och dels nyttjas som 

ett verktyg för att nå en förändring. Jag anser att det är precis det som sker i 

                                                 
203 ’Vårdpersonalens upprop mot sexuella trakasserier: Det är nog nu!’, DN (2017-12-16). 
204 ’Upprop’, #utanskyddsnät (2017). 
205 ’Upprop’, #utanskyddsnät (2017).  
206 ’Jurister vittnar: ”Domaren ville ha oralsex i gengäld”’, SvD Kultur (2017-12-15); ’Upp-

ropet #tystnadtagning: ”Han tog stryptag, sa att jag gör skit och han gör konst”’, Svd Kultur 

(2017-11-19). 
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uppropen, undertecknarna av uppropen har gemensamt höjt sina röster och 

redogjort för hur verkligheten ser ut på deras arbetsplatser för att på så sätt nå 

en förändring. Hos McGlynn och Westmarland förs en diskussion om att det 

inte är tillräckligt att det straffrättsliga systemet förändras för att sexual-

brottsoffers behov bättre ska tillgodoses, utan det krävs en strukturell föränd-

ring av samhället. Här går det att ställa sig frågan om det kanske är därför som 

de som står bakom uppropen vänder sig till sina respektive branscher med 

sina krav istället för till rättsväsendet? I berättelserna framkommer hur deras 

upplevelser inte tas på allvar och kanske når de därför inte heller en rättslig 

prövning? En förändring av inställningen till kränkande beteenden bör rimli-

gen ske på plats där trakasserier och övergrepp förekommer och är normali-

serade eller tystas ner.  

 

I denna del görs med fördel en koppling till teorin om ”transformative 

justice”, såsom den presenterats av Fileborn och Vera-Gray. Då teorin foku-

serar på att se de bakomliggande orsakerna till brott för att således kunna för-

ändra orsakerna till våld och ojämlikhet kan kraven som ställs på arbetsgivare 

och branscher att lyssna och agera ses som ett uttryck för ”transformative 

justice”. I författarnas studie användes gatutrakasserier som exempel och de 

visade hur offer för sådana trakasserier fann att den respons de fick av det 

straffrättsliga systemet inte var tillfredsställande. Det går att se likheter mel-

lan det som deltagarna i studien efterfrågade gällande en social, strukturell 

och kulturell förändring kring uppfattningen av gatutrakasserier och vad un-

dertecknarna bakom uppropen kräver gällande att maktstrukturer ska brytas. 

De ställer förvisso även krav på att åtgärder ska vidtas när trakasserier och 

övergrepp uppdagas men enligt min uppfattning så efterfrågas i grunden ett 

förändrat beteende, likt det sätt som vårdpersonalen bakom #nustickerdettill 

uppmanar till att informera de anställda om vilka lagar och regler som gäller 

på arbetsplatsen.  

 

Kraven på nolltolerans mot sexuellt utnyttjande i #tystnadtagning och på att 

utnyttjande av kvinnor ska få ett omedelbart slut i #medvilkenrätt påminner 

om efterfrågan på kollektiv rättvisa och en värld fri från våld mot kvinnor 
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som en del av teorin om kalejdoskopisk rättvisa, så som den presenteras av 

McGlynn och Westmarland. Genom att gå samman och kräva förändring, ef-

terfrågar de som utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp inte upprät-

telse för sig själva personligen, utan uppropen vittnar, enligt min åsikt om 

sökandet efter en kollektiv rättvisa. De som har undertecknat uppropen visar 

tydligt att de inte längre kommer att vara tysta och acceptera att deras upple-

velser inte tas på allvar. Det faktum att de talar med en gemensam röst och 

genomgående använder ”vi” talar ytterligare för att både den som själv har 

utsatts för trakasserier och övergrepp, men även de som stöttar dem kräver 

upprättelse för kollektivet och inte upprättelse endast i det enskilda fallet.  

4.5 Accountability – förövaren hålls 
ansvarig  

4.5.1 Uppropen  

En del forskning som redogjorts för i det föregående kapitlet visade att det är 

av betydelse för sexualbrottsoffer att förövaren hålls ansvarig för sitt brott. 

De utvalda uppropen består främst av krav som ställs på arbetsgivare att agera 

om sexuella trakasserier eller övergrepp förekommer samt verka förebyg-

gande, men likväl går det i uppropen att se en önskan om att förövarna ska 

hållas ansvariga. 

 

Vårdpersonalen som undertecknat #nustickerdettill beskriver hur deras ar-

betsplatser präglas av en kultur där sexuella trakasserier kan ske, vilket leder 

till att den som utsatts står ensam med en känsla av skam samtidigt som för-

övaren kan arbeta vidare utan repressalier.207 Juristerna bakom #medvilken-

rätt framhåller att syftet med uppropet inte är att hänga ut någon. Istället begär 

de att de som inom branschen innehar en maktposition slutar att förneka över-

grepp och därmed ställer ansvariga till svars.208 Tre av uppropen, nämligen 

#vikokaröver, #sistaspikenikistan samt #tystnadtagning kräver att förövare 

                                                 
207 ’Vårdpersonalens upprop mot sexuella trakasserier: Det är nog nu!’, DN (2017-12-16). 
208 ’Jurister vittnar: ”Domaren ville ha oralsex i gengäld”’, SvD Kultur (2017-12-15). 
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som har utsatt någon på arbetsplatsen för trakasserier och övergrepp ska drab-

bas av konsekvenser för sitt beteende.209 Den konsekvens som främst efter-

frågas är dock att sådant beteende ska leda till uppsägning. De kvinnor och 

icke-binära som har undertecknat #vikokaröver är emellertid tydliga med att 

brottsliga agerande ska polisanmälas.210 Likaså framhåller skådespelarna i 

#tystnadtagning hur de kommer att ställa de ansvariga till svars och lämna 

över till rättsväsendet när det finns skäl för det.211 Det upprop som saknar 

tydliga hänvisningar till att förövare ska mötas av konsekvenser och hållas 

ansvariga för sitt beteende är #utanskyddsnät. De som undertecknat uppropet 

vänder sig som tidigare nämnt direkt till de män som utnyttjat dem, alla andra 

kvinnor och slutligen till välfärdsstaten, men ingenstans ställs uttryckliga krav 

på att förövare ska ställas till svars. De skildrar dock verkligheten för kvinnor 

i utanförskap och framhäver hur deras anmälningar inte tas på allvar och att 

förövare följaktligen går fria.212  

4.5.2 Förövaren hålls inte ansvarig 

Den reparativa rättvisan ser enligt Zehr ett behov hos brottsoffer av att få 

upprättelse genom att förövaren gör en ansträngning och tar ansvar för gär-

ningen. Även Herman och Clark framhåller den betydelse det har för sexual-

brottsoffer att förövaren ställs tills svars för sina gärningar. Herman påpekar 

dock hur den rättvisa som erbjuds av rättsväsendet inte är tillräcklig medan 

Clark påvisar hur deltagarna i hennes studie sammankopplade rättvisa med 

rättsväsendet, även om innebörden av rättvisa kunde variera. Mot bakgrund 

av det som framkommit i uppropen utläser jag att det även hos de som under-

tecknat dessa upprop finns en önskan och ett behov av att förövarna ska hållas 

ansvariga. Jag finner det anmärkningsvärt att det sker förhållandevis få hän-

visningar till rättsväsendet och att inga krav ställs på att förövarna ska straffas 

                                                 
209 ’#vikokaröver – restaurangbranschens upprop mot sexuella trakasserier’, DN (2017-11-

30); ’Byggbranschens upprop #sistaspikenikistan’, Aftonbladet (2017-11-27); ’Uppropet 

#tystnadtagning: ”Han tog stryptag, sa att jag gör skit och han gör konst”’, SvD Kultur 

(2017-11-19). 
210 ’#vikokaröver – restaurangbranschens upprop mot sexuella trakasserier’, DN (2017-11-

30).  
211 ’Uppropet #tystnadtagning: ”Han tog stryptag, sa att jag gör skit och han gör konst”’, 

SvD Kultur (2017-11-19). 
212 ’Upprop’, #utanskyddsnät (2017). 



 77 

för sina gärningar, men kanske är det som Herman hävdar och en sådan form 

av rättvisa är inte tillräcklig. Vad som efterfrågas i uppropen rör sig främst 

om en förändrad inställning till sexuella trakasserier och övergrepp samt att 

den rådande maktstrukturen bryts och möjligen är det mest fördelaktigt att 

påbörja arbetet mot att i slutändan hålla förövare ansvariga med att först upp-

märksamma det grundläggande problemet.  

 

Både Powell och Fileborn visar på att ”accountability” var av betydelse för 

förståelsen av rättvisa hos deltagarna i deras respektive studier, men att detta 

behov inte kunde tillgodoses genom att dela med sig av sin upplevelse på 

internet. Då kvinnorna och de icke-binära som undertecknat uppropen publi-

cerat dem i dags- och kvällstidningar, men även på internet, skulle det således 

innebära att denna del av rättvisa inte kan tillgodoses. Givetvis kan ingen hål-

las ansvarig för ett brott genom att någon anonymt delar med sig av en historia 

eller genom att krav ställs på att brottsliga gärningar framöver ska polisanmä-

las, såsom görs i #vikokaröver. Här vill jag återigen hänvisa till Powell och 

Fileborn som menar att en del faktorer som påverkar uppfattningen av rättvisa 

fortfarande kan nås genom att dela med sig av sin upplevelse på internet och 

att denna form av informell rättvisa inte ska underskattas. Det skulle således 

betyda att oavsett om det hos undertecknarna av uppropen finns ett krav på 

att förövarna ska hållas ansvariga för att en känsla av rättvisa ska infinna sig, 

vilket uppenbarligen inte kan ske genom att underteckna och publicera ett 

gemensamt upprop, kan de likväl nå en informell rättvisa. Med tanke på hur 

de som står bakom uppropen har agerat och vem de vänder sig till med sina 

krav anser jag att det är främst en sådan form av informell rättvisa som efter-

frågas. Även om det fortfarande är angeläget att förövare hålls ansvariga lig-

ger fokus i uppropen främst på att de som utsätts för sexuella trakasserier och 

övergrepp ska tas på allvar och således behandlas rättvist.  

4.6 Sammanfattande analys  

I kapitlet appliceras teorier från kapitel 3 på utvalda #metoo-upprop. Uppro-

pen har gemensamt att de inte talar om vad som konstituerar rättvisa eller ens 
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sökandet efter rättvisa. Trots det anser jag att det med utgångspunkt i forsk-

ning på området går att föra en diskussion kring kraven och synen på rättvisa 

i de berättelser och krav som format uppropen. Uppropen liknar varandra, de 

vittnar om arbetsplatser och branscher där nedvärderande beteende och rena 

övergrepp ursäktas eller inte tas på allvar, de ställer krav på arbetsgivare att 

lyssna och agera mot sexuella kränkningar och övergrepp och de talar för 

kollektivet. 

 

Denna uppsats har till syfte att undersöka kraven på rättvisa i de berättelser 

som delats som en följd av #metoo. Det är dock viktigt att påpeka att den bild 

som målas upp med hjälp av alla berättelser om sexuella trakasserier och 

övergrepp i uppropen varken möter motstånd eller ifrågasättande. Det rör sig 

om ensidiga berättelser och i själva uppropen finns inte möjlighet till försvar. 

Jag anser dock att det skulle vara svårt att blunda för den kraft som finns i 

tusentals röster som talar om samma sak och att inte heller ta det på allvar.  

 

Av de faktorer med betydelse för förståelsen av rättvisa hos sexualbrottsoffer 

jag har undersökt fanns det enligt min mening spår av alla, antingen direkt 

eller indirekt, i de sex utvalda uppropen. Kravet på erkännande av den egna 

upplevelsen och fördömande av brottet framkommer då krav ställs på att tra-

kasserier och övergrepp, främst på arbetsplatser, ska sluta bemötas med tyst-

nad. Vidare används den egna rösten som verktyg för att nå ett sådant erkän-

nande och för att kräva en förändring. Betydelsen av prevention och en struk-

turell förändring framkommer därför också ständigt i uppropen då krav ställs 

på att maktstrukturer ska brytas. Angående behovet av att förövaren ska hållas 

ansvarig anser jag att det är denna faktor som minst går att uttolka ur upp-

ropstexterna. Uttryckliga hänvisningar till rättsväsendet finns enbart i #viko-

karöver och i #tystnadtagning. Säkerligen är inte ”accountability” oviktigt för 

undertecknarna av de sex uppropen, att uppsägning ska följa efter sexuella 

trakasserier och övergrepp efterfrågas visserligen, men jag tolkar uppropstex-

terna som att behovet av få använda den egna rösten, få upplevelsen erkänd 

och nå en strukturell förändring är större.  
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Jag anser att det går att dra tydliga paralleller mellan den forskning som har 

presenterats i kapitel 3 avseende de faktorer som är av betydelse för sexual-

brottsoffers uppfattning av rättvisa och den innebörd som de undersökta upp-

ropstexterna har. Trots att rättvisa inte uttryckligen efterfrågas i något av upp-

ropen anser jag att det är en form av upprättelse som alla som undertecknat 

uppropen söker, vare sig för sig själv eller för kvinnor och icke-binära i all-

mänhet. Tusentals kvinnor och icke-binära har valt att gå samman och berätta 

om sexuella trakasserier och övergrepp som de i många fall, vilket påpekas i 

#medvilkenrätt och i #vikokaröver, tidigare inte vågat berätta om. För att göra 

det krävs en anledning och det är här jag gör kopplingen till sökandet efter 

rättvisa och upprättelse. Jag tolkar uppropen som att anledningen till att kvin-

nor och icke-binära har undertecknat dem är att de vill berätta om sina upple-

velser, de vill bli hörda, de vill bli tagna på allvar och de vill se en strukturell 

förändring av samhället. Genom att underteckna uppropen utgår jag från att 

de vill uppnå något. Då den teori jag har applicerat på uppropen avser vilka 

faktorer som är av betydelse för sexualbrottsoffers förståelse av rättvisa ligger 

det nära till hands att dra slutsatsen att de som står bakom uppropen söker 

rättvisa och upprättelse.  

 

Utöver de faktorer som är av betydelse för sexualbrottsoffers uppfattning av 

rättvisa går det att i relation till uppropstexterna att diskutera olika teorier om 

hur rättvisa förstås. Alla upprop är framåtblickande. De efterfrågar en föränd-

ring, dels en förändring av bemötandet av de som berättar om sexuella trakas-

serier och övergrepp och dels en förändring av synen på denna typ av över-

grepp. Det stämmer väl in hur Fileborn och Vera-Grey presenterar ”transfor-

mative justice”, där rättvisa uppnås när de underliggande strukturella och kul-

turella orsakerna till våld och ojämlikhet undanröjs. Då det i flera av uppropen 

talas om att maktstrukturer ska brytas och att kulturer där nedvärderande och 

utnyttjande av kvinnor måste försvinna, däribland #sistaspikenikistan och 

#medvilkenrätt, är det därför möjligt att se rättvisan som efterfrågas i uppro-

pen som ett uttryck för ”transformative justice”. 
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På liknande sätt kan den rättvisa som efterfrågas i uppropen sägas vara ett 

uttryck för en uppfattning av rättvisa som kollektiv. Som en del av kalejdo-

skopisk rättvisa menar McGlynn och Westmarland att sexualbrottsoffer ser 

på rättvisa som något som uppnås för kollektivt. Det som efterfrågas är en 

värld fri från våld mot kvinnor. Då de som undertecknat uppropen med en 

gemensam röst framför sina krav på arbetsgivare och samhället i stort och 

kräver en strukturell förändring är det inte en orimlig tanke att de även upp-

fattar rättvisa som kollektivt. Enligt min mening agerar de för kollektivet när 

de undertecknar ett upprop där krav ställs på att maktstrukturer ska brytas och 

att sexuella trakasserier och övergrepp ska tas på allvar. För dem som står 

bakom uppropen är det uppenbarligen av stor vikt att förändring inte sker på 

enbart enstaka arbetsplatser utan i hela branscher. 

  

När jag nu har konstaterat att den rättvisa och upprättelse som efterfrågas i de 

utvalda branschbaserade uppropen både kan vara uttryck för kollektiv rättvisa 

och ”transformative justice” kan det diskuteras om det är möjligt att nå rätt-

visa genom uppropen. Både Powell och Fileborn har presenterat möjligheten 

att nå en form av informell rättvisa utanför det straffrättsliga systemet genom 

att dela med sig av sina upplevelser av sexuella kränkningar och övergrepp 

på internet. På så sätt kan den som utsatts för kränkningar eller övergrepp 

använda den egna rösten och få ett erkännande av vad som skett. De som har 

delat med sig av sina upplevelser i uppropen har inte pekat ut förövarna, så-

ledes kan uppropen inte heller uppfylla behovet av ”accountability”, men som 

både Powell och Fileborn framhåller så ska den informella rättvisan inte un-

derskattats. Särskilt viktig är den informella rättvisa som kan uppnås via in-

ternet enligt Fileborn för de fall där det kan vara svårt att vidta straffrättsliga 

åtgärder och hon ger gatutrakasserier som ett sådant exempel. Även om ingen 

enskild förövare hålls ansvarig i de utvalda uppropen ges de som underteck-

nar dem en möjlighet att berätta om vad som har hänt dem vilket gör att andra 

kan ta del av det och bekräfta upplevelsen. Likaså kan det vara början till att 

skapa en förändring angående bemötandet och förekomsten av sexuella 

kränkningar och övergrepp i samhället. Allt detta är av betydelse för upple-

velsen av rättvisa och upprättelse. 
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5 Avslutande analys  

5.1 Inledning  

Denna uppsats har haft till syfte att dels ur ett utvecklingsperspektiv under-

söka brottet sexuellt ofredande och fastställa gällande rätt och dels studera 

kraven och synen på rättvisa hos sexualbrottsoffer samt undersöka om de kan 

relateras till #metoo-uppropen. Uppsatsens frågeställningar har redan disku-

terats och besvarats under respektive kapitels sammanfattande analys. I denna 

del ligger fokus istället på att binda samman uppsatsens olika delar. Uppsat-

sens övergripande tema är #metoo, jag diskuterar därför den rättsliga regle-

ringen av sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § BrB i relation till uppropen då 

#metoo-rörelsen har påverkat debatten kring sexualbrotten. Vidare diskuterar 

jag med utgångspunkt i #metoo-uppropen deras möjlighet att bidra till upp-

rättelse och rättvisa, särskilt i fall av sexuellt ofredande. Kapitlet avslutas med 

en reflektion kring hur sexualbrottsoffers behov och förståelse av rättvisa till-

godoses i det svenska straffrättsliga systemet.  

5.2 Den rättsliga regleringen av sexuellt 
ofredande i relation till #metoo-upprop 

I kapitel 2 drog jag slutsatsen att regleringen av sexuellt ofredande sedan 

brottsbalkens tillkomst år 1962 till gällande rätt endast har genomgått mindre 

förändringar avseende vilka handlingar som kan komma att rubriceras som 

sexuellt ofredande.213 Den största skillnaden anser jag vara hur högt sexuell 

integritet har värderats. Över tiden har den sexuella integriteten setts som mer 

abstrakt vilket fått till följd att sexuellt ofredade exempelvis även omfattar 

störande försök att förmå någon att ställa upp som sexualpartner. Jag slog 

vidare fast att det dock kan råda svårigheter att definiera vad som utgör ett 

sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § andra stycket BrB.214 Kroppen är ut-

gångspunkt för vad som utgör en kränkning av den sexuella integriteten men 

                                                 
213 Se avsnitt 2.8.2. 
214 Se avsnitt 2.8.3. 
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vad som verkligen utmärker ett sexuellt ofredande är att handlingen ska ha en 

sexuell inriktning. I förarbetena till gällande rätt anges att en sexuell inrikt-

ning innebär att gärningen syftar till att reta eller tillfredsställa gärningsman-

nens sexualdrift. HD hävdar i NJA 2017 s. 393 att kravet på sexuell inriktning 

inte innebär att gärningsmannens personliga syften är avgörande för straff-

barheten. Andersson och Wegerstad menar dock att gärningsmannens sexu-

aldrift fortsatt är av betydelse för gränsdragningen av det kriminaliserade om-

rådet för sexuellt ofredande. De anför att kravet på att gärningen ska reta eller 

tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift leder till att sexistiska verbala ytt-

randen faller utanför tillämpningsområdet. Bestämmelsen om sexuellt ofre-

dande tar därför inte hänsyn till att sexualiserade handlingar vidmakthåller 

könsojämlikheten.215 Författarnas uppfattning ligger i linje med förslaget i 

SOU 2001:14 vilket innebar att bestämmelsen skulle omfatta könsbaserade 

förolämpningar och kränkande uttalanden av sexuell natur. 

 

I avsnitt 1.7 gav jag följande berättelse som exempel på en verbal kränkning 

som delats i ett #metoo-upprop: 

Vi sitter i en större grupp, ett multidisciplinärt team och rondar. Den 

manlige överläkaren får mothugg av min kvinnliga kollega gällande 

en patient. Överläkaren sätter punkt för diskussionen genom att säga 

“jag tror minsann att syster skulle behöva lite knulla”. Skratt och 

tystnad.216 

Det går givetvis inte att säga vad denna berättelse skulle bedömas som i en 

domstol, men jag tolkar det som ett kränkande uttalande av sexuell natur där 

syftet möjligen är att visa vem som har makten i situationen. Jag anser vidare 

att det tydligt exemplifierar de ojämna maktstrukturer som beskrivs i de ut-

valda #metoo-uppropen.217 För att ett sådant verbalt yttrande ska kunna rubri-

ceras som ett sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § BrB krävs att det finns en 

tydlig och klar sexuell inriktning där gärningen ska anses ge uttryck för ett 

                                                 
215 Se avsnitt 2.5.3.3. 
216 ’Vårdpersonalens upprop mot sexuella trakasserier: Det är nog nu!’, DN (2017-12-16). 
217 Se avsnitt 4.4.1.  
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sexuellt intresse. Jag delar Andersson och Wegerstads uppfattning om att sex-

uella kränkningar kan vara ett uttryck för maktutövning och att det i den rätts-

liga regleringen av sexuellt ofredande förbises när krav ställs på sexuell in-

riktning med fokus på ett sexuellt intresse.218 Anderssons och Wegerstads re-

sonemang om att sexistiska verbala yttranden då inte omfattas av straffbe-

stämmelsen kan ställas i relation till vad som har framförts i uppropen om att 

verbala kränkningar förekommer.219 Kränkningar med en sexuell komponent 

förekommer säkerligen utan att gärningsmannen ger uttryck för ett sexuellt 

intresse. 

 

Kravet som i 6 kap. 10 § BrB ställs på sexuell inriktning genom sexuellt in-

tresse borde innebära att mycket av det beteende som enligt uppropstexterna 

förekommer på svenska arbetsplatser inte skulle kunna gå att bedöma som ett 

sexuellt ofredande.  Mot bakgrund av detta anser jag det vara något underligt 

att det senaste lagförslaget om förändring av sexualbrotten, prop. 

2017/18:177 inte nämner #metoo eller hur uppropen har belyst den makt-

struktur som råder på många svenska arbetsplatser och i förlängningen i sam-

hället.220 Tack vare uppropen kom den ojämna maktstruktur som uppenbarli-

gen råder i samhället upp till ytan. Sexuellt ofredande utgör gränsen för vad 

som kan rubriceras som ett sexualbrott och givetvis måste gränsen gå någon-

stans, men att kravet på sexuell inriktning leder till att gärningar där gärnings-

mannens syfte snarare är att utöva makt mot en kvinna än att där finns ett 

sexuellt intresse kan inte anses önskvärt med tanke på sexualbrottens skydds-

intresse, den sexuella integriteten.  

                                                 
218 Se avsnitt 2.5.3.3. 
219 Se avsnitt 1.7. 
220 Se avsnitt 2.6.2. 
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5.3 Upprättelse och rättvisa genom 
#metoo-upprop 

I uppsatsen har jag kommit till slutsatsen att de faktorer som enligt forskning 

är av betydelse för sexualbrottsoffers uppfattning av rättvisa främst rör möj-

ligheten att göra sin röst hörd, behovet av att få brottet och den skada det har 

medfört erkänt och fördömt, att förövaren hålls ansvarig och kravet på ett 

preventivt arbete och en strukturell förändring.221 Genom att ta utgångspunkt 

i dessa krav har jag genom tolkning av de sex utvalda #metoo-uppropen sett 

att kraven även ställs i uppropen. Enligt min uppfattning vill de som har valt 

att dela med sig av sina upplevelser och undertecknat uppropen uppnå något. 

Trots att det i uppropen inte uttryckligen ställs krav på rättvisa och upprättelse 

är det en rimlig slutsats att det som efterfrågas är rättvisa och upprättelse.222 

Nästa fråga blir huruvida det är möjligt att nå upprättelse och rättvisa genom 

#metoo-uppropen. Genom att hänvisa till Powells och Fileborns forskning om 

informell rättvisa via internet anförde jag att det även är möjligt i uppropen. 

Många av de behov som är av betydelse för uppfattningen av rättvisa kan där 

mötas.223  

 

För att återigen anknyta till uppsatsens särskilda fokus på sexuellt ofredande 

vill jag med anledning av diskussionen i det föregående stycket lyfta fram 

svårigheterna med att rubricera sexistiska yttranden och andra verbala ab-

strakta kränkningar som sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § BrB vilket, dis-

kuterats i avsnitt 5.2. Således innebär det, då #metoo-uppropen bland annat 

berättar om arbetsplatser och branscher där verbala kränkningar förekommer, 

att det i sådana fall kan vara svårt att få upprättelse på så sätt att förövaren 

hålls ansvarig i en fällande dom. Jag vill i sammanhanget hänvisa till File-

borns resonemang om att vid gatutrakasserier kan informell rättvisa nås ge-

nom att dela med sig av sina upplevelser på internet.224 Sexuella trakasserier 

                                                 
221 Se avsnitt 3.5. 
222 Se avsnitt 4.6.  
223 Se avsnitt 4.5.2. 
224 Se avsnitt 3.4.4.3. 
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på arbetsplatser behöver inte skilja sig särskilt mycket från den typ av trakas-

serier som Fileborn talar om, såsom ovälkomna kommentarer, utdraget stir-

rande, tafsande eller ovälkommen fysisk kontakt. Möjligheten av att få upp-

rättelse genom uppropen i sådana fall är kanske därför särskilt viktig? Oavsett 

om det är svårt att få upprättelse inom rättsväsendet eller inte kan nämnas att 

alla de i kapitel 3 nämnda forskarna framhåller att sexualbrottsoffer efterfrå-

gar mer än att rättvisa ska skipas i en domstol, eller att det som där erbjuds 

inte är tillräckligt för att nå upprättelse.225 Kanske spelar därför #metoo-upp-

ropen en mycket viktig roll i sökandet efter rättvisa och upprättelse. Oavsett 

vilka konsekvenser som kommer att följa på berättelserna som har delats och 

kraven på arbetsgivare som har ställts i uppropen går det inte att ta ifrån dem 

som står bakom uppropen att deras röster har blivit hörda, att deras upplevel-

ser har blivit erkända, att de har belyst ett större socialt och kulturellt problem 

och därmed lagt grunden för en strukturell förändring av samhället.  

5.4 Rättvisa och upprättelse i det svenska 
straffrättsliga systemet 

Av de undersökta uppropen framstår det som att många av dem som delat 

med sig av sina upplevelser av sexuella kränkningar och övergrepp, av olika 

anledningar, inte har vänt sig till rättsväsendet.226 Trots att det straffrättsliga 

systemet kritiseras för att inte på ett tillfredställande sätt tillgodose de behov 

som sexualbrottsoffer har vid sökandet av upprättelse och rättvisa är det gi-

vetvis inte verkningslöst. Det går heller inte att bortse ifrån att det är betydel-

sefullt för många sexualbrottsoffer att gärningsmannen hålls ansvarig genom 

en domstolsprocess.227 Uppsatsen har visat att rättvisa kan förstås på många 

skilda sätt men som jag kort redogjort för i avsnitt 3.2.2 skipas rättvisa i det 

straffrättsliga systemet när en person bestraffas för ett begånget brott. På 

samma sätt utgör det den främsta funktionen för straffrättsprocessen. Om de 

som har delat sina berättelser om sexuella trakasserier och övergrepp i #me-

too-uppropen inte känner sig tillfreds med den informella rättvisa som enligt 

                                                 
225 Se avsnitt 3.4.1. 
226 Se avsnitt 4.3.1 och 4.3.2.  
227 Se avsnitt 3.4.2. 
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min mening där erbjuds, kvarstår fortfarande möjlighet att vända sig till rätts-

väsendet för att söka upprättelse. 

 

Uppsatsen har förvisso haft till syfte att undersöka och kartlägga kraven på 

rättvisa hos sexualbrottsoffer för att sedan undersöka om de kan relateras till 

#metoo-uppropen, jag vill dock här i uppsatsens sista kapitel avsluta med att 

reflektera kring hur sexualbrottsoffers behov och förståelse av rättvisa tillgo-

doses inom ramen för det svenska straffrättsliga systemet. En del av de behov 

och faktorer som är av betydelse för sexualbrottsoffers uppfattning av rättvisa 

kan möjligen redan tillgodoses. Varför inte alla som utsätts för sexualbrott 

väljer att vända sig till rättsväsendet är en annan fråga. 

 

Den reparativa rättvisan framhålls som en väg för brottsoffer att nå rättvisa 

och McGlynn argumenterade även för att praktiskt tillämpad rättvisa i form 

av medling kan användas för att tillfredsställa sexualbrottoffers behov av att 

få en röst och kontroll över sin egen upplevelse.228 Att använda medling som 

en form av konfliktlösning är i svensk gällande rätt möjligt. I förarbetena till 

lagen (2002:445) om medling med anledning av brott anges att det vid sexu-

albrott är olämpligt att tillämpa medling då förfarandet kan innebära en ytter-

ligare kränkning för offret. Jag vill här hänvisa till McGlynns resonemang 

kring att möten mellan förövare och offer bör föregås av en extensiv riskbe-

dömning och planering för att undvika risken för ytterligare kränkning.229 Då 

medling redan erbjuds kan det tänkas att det kan finnas utrymme att utveckla 

det även i frågan om sexualbrott för att således verka för att ytterligare tillgo-

dose sexualbrottsoffers behov av rättvisa och upprättelse.  

 

I avsnitt 3.2.2 nämndes att målsäganden har en stark ställning i brottmålspro-

cessen och kan verka som part, exempelvis genom att biträda åtalet enligt 20 

kap. 8 § andra stycket RB. Detta skulle kunna ses som en möjlighet att tillgo-

dose ett sexualbrottsoffers behov av att få göra sin röst hörd. Vidare kan en 

målsägandes rätt till ett målsägandebiträde vid sexualbrott enligt 1 § lag 

                                                 
228 Se avsnitt 3.4.2. 
229 Se avsnitt 3.4.2.  



 87 

(1988:609) om målsägandebiträde 1p nämnas. Då målsägandebiträdet har till 

uppgift att tillvarata målsägandens intressen kan det tänkas vara ett sätt att 

tillgodose sexualbrottoffers behov av att få en röst i processen men även bidra 

till att upplevelsen av brottet och den skada det har medfört blir erkänt, fram-

förallt av rättsväsendet.  

 

Trots att det straffrättsliga systemet erbjuder sexualbrottsoffer vägar att nå 

rättvisa och upprättelse, främst genom att förövaren hålls ansvariga men även 

genom att målsäganden får ta plats i brottmålsprocessen verkar det som att 

ytterligare arbete krävs för att de som utsätts för sexuella kränkningar och 

övergrepp ska vända sig till rättsväsendet för att nå rättvisa och upprättelse. 

Till dess att rättsväsendet bättre tillgodoser sexualbrottsoffers behov och för-

ståelse av upprättelse och rättvisa anser jag att kraften i #metoo-uppropen inte 

ska förbises. Det går inte att förutse vad som väntar i framtiden efter #metoo, 

men klart är att det har möjliggjort för tusentals kvinnor och icke-binära att få 

upprättelse för de sexuella ofredanden och andra sexualbrott de utsatts för.  
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