
 
 

En historisk analys av incestlagstiftningen och dess funktion 
i dagens samhälle 

Lowisa Fagerudd 

Är incestlagstiftningen 
överflödig?  

HT 2019 
Examensarbete, 30 hp 
Juristprogrammet, 270 hp 
Handledare: Therese Enarsson 



2 
 

Tack! 
 

Jag har inte vid något tillfälle ångrat att jag i augusti 2015 beslutade mig för att flytta, från min 

familj i Älvkarleby, 50 mil norrut för att följa min dröm och utbilda mig till jurist. Nu efter 4,5 

år sätter jag med stolthet punkt för mina juridikstudier vid Umeå universitet och är en 

juristexamen rikare. Dessa år har inte endast gett mig en juristexamen – utan även personlig 

utveckling hos mig själv och ytterst värdefull kunskap. Jag har dessutom blivit både flyttexpert 

och något mer hälsosam tack vare många spenderade timmar på IKSU Sport. Sist men inte 

minst jag har fått oersättliga vänner för livet. 

 

Det finns personer som förtjänar ett extra stort tack. Jag vill börja med att rikta ett stort tack till 

min handledare Therese Enarsson som funnits där för mig, inte bara under examensarbetet 

utan, under flera terminer på juristprogrammet. Hennes engagemang och vägledande råd har 

motiverat mig och underlättat mitt examensarbete. Jag vill även rikta ett tack till min mamma 

och pappa för det stöd och de värdefulla timmarna de lagt ner för att lyssna på mina idéer samt 

hjälpa mig korrekturläsa mitt examensarbete.  

 

Ett särskilt tack till mina vänner för tiden tillsammans och för att vi tillsammans nu påbörjar ett 

nytt kapitel i våra liv. 

 

Lowisa Fagerudd, en kväll i Stockholm år 2020. 



3 
 

Innehållsförteckning    
 

1	   Inledning ............................................................................................................................. 5	  
1.1	   Introduktion ................................................................................................................ 5	  
1.2	   Syfte ............................................................................................................................ 7	  
1.3	   Avgränsningar ............................................................................................................ 7	  
1.4	   Definitioner ................................................................................................................ 7	  

1.4.1	   Incest ............................................................................................................ 7	  
1.4.2	   Begreppet barn och avkomling .................................................................... 8	  
1.4.3	   Sexuella övergrepp ....................................................................................... 8	  

1.5	   Metod och material ..................................................................................................... 9	  
1.5.1	   Incestlagstiftningen idag .............................................................................. 9	  
1.5.2	   Rättshistorisk redogörelse .......................................................................... 10	  
1.5.3	   De två teoretiska ramverken ....................................................................... 11	  

1.6	   Disposition ................................................................................................................ 13	  
1.7	   Två teoretiska ramverk ............................................................................................. 14	  

1.7.1	   Barnperspektiv – med utgångspunkt i barnkonventionen .......................... 14	  
1.7.1.1	   Barns rättigheter utifrån barnkonventionen ............................... 15	  
1.7.1.2	   Principen om barnets bästa ........................................................ 16	  
1.7.1.3	   Barnets rätt till skydd mot våld och övergrepp .......................... 18	  

1.7.2	   Varför kriminaliserar vi? ............................................................................ 19	  
1.7.2.1	   Syftet med kriminalisering ........................................................ 19	  
1.7.2.2	   Vad är skyddsintresset? ............................................................. 20	  
1.7.2.3	   Skada, på vad? ........................................................................... 22	  
1.7.2.4	   Moral som grund för kriminalisering? ....................................... 23	  

2	   Samlag med avkomling eller något annat? .................................................................... 25	  
2.1	   Frivilligt samlag med avkomling ............................................................................. 25	  
2.2	   Ej frivilligt samlag med avkomling .......................................................................... 26	  

2.2.1	   Barn som skyddsvärda objekt .................................................................... 28	  
2.3	   Följderna av incest .................................................................................................... 28	  
2.4	   Viktig del av rättsutvecklingen – samtyckeslagstiftningen ...................................... 29	  

3	   Från brott mot gud till moralisk (?) lagstiftning .......................................................... 32	  
3.1	   Före 1800-talet – Gud, Gud och mer Gud ................................................................ 32	  

3.1.1	   1600-talet – fortfarande en kränkning av Guds lag .................................... 33	  



4 
 

3.1.2	   1700-talet – det religiösa hade fortfarande rättsväsendet i ett järngrepp ... 34	  
3.2	   1800-talet – liberalismen får genomslag .................................................................. 36	  

3.2.1	   Parallellt – det oskuldsfulla barnet ............................................................. 37	  
3.3	   1900-talet – incestbrottets existens ifrågasattes vid flera tillfällen .......................... 38	  

3.3.1	   Parallellt – Ursäkter för incest? .................................................................. 40	  
3.3.2	   Incestproblemet i Sverige – chockartat ...................................................... 40	  
3.3.3	   Införandet av brottsbalken år 1965 ............................................................ 41	  
3.3.4	   Uppmärksammad SOU – endast sexuella övergrepp skulle 

kriminaliseras ............................................................................................. 42	  
3.3.5	   Under början av 1980-talet – en allt hårdare linje ...................................... 44	  
3.3.6	   I propositionen framlades ett förslag om upphävande av incestbrottet ...... 45	  
3.3.7	   Slutet av 1900-talet – fokus på barn som skyddsobjekt ............................. 45	  

4	   Avslutande analys ............................................................................................................ 47	  
4.1	   Incestbrottets resa genom tiden ................................................................................ 47	  

4.1.1	   Allt har handlat om att inte trampa Gud på tårna ....................................... 47	  
4.1.2	   Gud har inte längre lika stor makt över lagstiftningen ............................... 48	  
4.1.3	   Uppkomsten av incest utreds ..................................................................... 50	  
4.1.4	   Incestbrottet börjar ifrågasättas mer frekvent ............................................ 51	  
4.1.5	   Negativa effekter på barn som utsatts för incestövergrepp ........................ 52	  
4.1.6	   Barnkonventionen ratificeras och skyddet för barn stärktes ytterligare ..... 53	  

4.2	   I vågskålen – inte överkriminalisera och ett skydd för barn .................................... 54	  
4.2.1	   Dagens motiv till incestförbudet ................................................................ 55	  
4.2.2	   Kommer skyddet till uttryck i andra bestämmelser? .................................. 58	  
4.2.3	   Kriminalisering och incest? ........................................................................ 60	  
4.2.4	   Skyddsintresset och skada – på vad? ......................................................... 64	  

4.3	   Är incestlagstiftningen överflödig? .......................................................................... 66	  

Käll- och litteraturförteckning .............................................................................................. 69	  
Offentligt tryck .................................................................................................................. 69	  
Internationellt material ....................................................................................................... 70	  
Rättspraxis ......................................................................................................................... 70	  
Litteratur ............................................................................................................................ 70	  
Övriga källor ...................................................................................................................... 74	  



5 
 

1   Inledning  
1.1   Introduktion  

Förälder och avkomling över femton år har frivilligt samlag. Enligt rådande lagstiftning 

kommer föräldern att dömas för samlag med avkomling enligt 6 kap. 7 § 1 st. 

brottsbalken (BrB) eftersom de är besläktade och den sexuella handlingen företagits 

med samtycke. Avkomlingen undgår straff.  

 

Förälder tvingar sin avkomling över femton år till samlag. Enligt rådande lagstiftning 

kommer föräldern att dömas för våldtäkt i enlighet med 6 kap. 1 § BrB eftersom 

föräldern utövat en brottshandling i form av tvång mot en person för att ha samlag. Det 

incestuösa blir inte längre intressant utan fokus riktas mot den brottsliga handlingen.  

 

Incest är ett ord som för många människor har en negativ laddning. Begreppet associeras inte 

sällan med våld, övergrepp och utnyttjande samt att parterna är en förövare, förälder, och ett 

offer, barn. Samma begrepp kommer dock i fråga beträffande frivilliga sexuella relationer 

mellan besläktade personer oavsett ålder.1 Ovan har illustrerats för två typexempel som kan 

uppkomma när det varit fråga om incestuösa kontakter. Intresseväckande med dagens 

incestlagstiftning är att bestämmelsen inte förutsätter någon brottshandling2, vilket innebär att 

bestämmelsen aktualiseras även när det varit fråga om ett frivilligt samlag. Emellertid har 

nyligen samtyckeslagstiftningen införts vilken grundar sig i att sjätte kapitlet brottsbalken 

avseende sexualbrott ska byggas på frivillighet och samtycke, bortsett från de frivilliga 

incestuösa handlingarna, eftersom dessa undantas.3 Vidare är dessutom incestbestämmelsen 

subsidiär till brotten i 6 kap. 1–6 §§ BrB vilket innebär att så fort den sexuella kontakten företas 

med en brottshandling frångås det incestuösa.4  Som framgår i sjätte kapitlet brottsbalken 

innehar barn ett särskilt skydd mot sexuella övergrepp vilket framgår av 6 kap. 4–6 §§ BrB men 

också i incestbestämmelsen där endast föräldern enligt 6 kap. 7 § 1 st. BrB åläggs straffansvar 

vid samlag med avkomling.  

 

                                                
1 Clementsson, 2016, s. 10.  
2 Med brottshandling avses här våld, hot om våld, tvång eller likvärdig handling som kan komma i fråga vid brott 

enligt 6 kap. brottsbalken. För uppsatsen avser en brottshandling inte ett frivilligt samlag vilket är en brottslig 
handling enligt 6 kap. 7 § 1 st. brottsbalken. 

3 Se prop. 2017/18:177 beträffande lagstiftning byggd på frivillighet.  
4 Beträffande brotten i 1–6 §§ är dessa våldtäkt, 1 §, oaktsam våldtäkt, 1a §, sexuellt övergrepp, 2 §, oaktsamt 

sexuellt övergrepp, 3 §, våldtäkt mot barn, 4 § , sexuellt utnyttjande av barn, 5 § samt sexuellt övergrepp mot 
barn, 6 §. 
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Övergrepp mot barn begångna av föräldrar är ett universellt, och långt ifrån nytt, problem och 

historiskt sett har barn haft ett begränsat skydd i lag.5 Svensk lagstiftning ska sedan år 2009 

tolkas och politik utformas utifrån ett barnperspektiv i de fall det rör barn. Barnperspektivet tar 

sikte på skyldigheten att förverkliga barnets mänskliga rättigheter samt att generellt stärka 

barnets rättigheter. Att skapa faktiska förbättringar för barn var en anledning till att 

barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020.6 I allmänhet tillhör sexuella övergrepp 

mot barn ett av de svåraste förfarandena att hantera i de svenska domstolarna. Hur ofta barn blir 

utsatta för sexuella övergrepp är svårt att uttala sig om eftersom dessa typer av övergrepp 

tenderar att inte komma till myndigheternas kännedom.7 Beträffande incestbrottet har historien 

utvisat att allt som hände inom familjehemmets väggar inte var någon utomståendes 

angelägenhet, men samtidigt har incestbrottet sedan, i vart fall, 1200-talet betraktats som ett 

särskilt allvarligt brott.8 Idag betraktas incestuösa handlingar riktade mot barn som både ett 

allvarligt och grovt brott, och det föreskrivs långa fängelsestraff i kombination med höga 

skadestånd till brottsoffret. Markeringen från samhället är tydlig – barn ska skyddas mot alla 

former av sexuella övergrepp från sina närstående. 9  Emellertid framgår inte den viktiga 

ståndpunkten i motiven till dagens incestlagstiftning utan kriminaliseringen grundas på ett 

arvsgenetiskt skäl och ett socialetiskt skäl.10 

 

Incestbrottet och dess existens har vid flera tillfällen i historien varit föremål för debatt om en 

avkriminalisering.11 Teorierna om kriminalisering syftar till att förhindra att skada uppkommer 

på ett skyddsintresse.12 Ett av de mest ingripande verktygen staten äger är straffrätten eftersom 

staten genom straffrätten kan beröva medborgarna deras frihet. Det är därför av vikt att staten 

endast kriminaliserar det som är nödvändigt utifrån principerna om skada och skyddsintresse.13 

Det framgår av teorierna om kriminalisering att moraliska ställningstaganden som bygger på 

bland annat gemene mans avsky mot något, inte ensamt får ligga till grund för en 

kriminalisering.14 Mot bakgrund av det ovan anförda är det av intresse att utreda vilka motiv 

som legat till grund för incestlagstiftningen och dess skyddsintresse genom historien och 

                                                
5 Se Forsman, 2013, s. 21–22, Sutorius, 2014, s. 157.  
6 Se Wergens, 2016, s. 127, prop. 2009/10:232 & prop. 2012/13:10.  
7 Se Sutorius, 2014, s. 157 beträffande svårigheten att hantera sexuella övergrepp mot barn. Se även Ewerlöf, m.fl., 

2004, s. 113 beträffande svårigheten att uttala sig om hur ofta barn utsätts.  
8 Sutorius, 2014, s. 158, se även Sutorius, 2001, s. 18. 
9 Lindstedt Cronberg, 2009, s. 105.  
10 Se prop. 2004/05:45 s. 83, se även prop. 1983/84:105 s. 33–34.  
11 Se exempelvis SOU 1976:9, SOU 1982:61 & prop. 1983/84:105. 
12 Se Lernestedt, 2003, s. 181.  
13 Se prop. 2013/14:41, s. 17 & SOU 2013:38, s. 18–19. 
14 Se avsnitt 1.7.2.5. 
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dessutom om motiven genomsyrar dagens incestlagstiftning. Vidare kommer ett barnperspektiv 

och teorier om kriminalisering tillämpas som ett verktyg för utredningen av motiven och 

skyddsintresset, samt bestämmelsens funktion idag. 

 

1.2   Syfte  

Det övergripande syftet med uppsatsen är att redogöra för incestlagstiftningens historiska 

utveckling med fokus på vad som varit dess skyddsintressen samt motiven för 

kriminaliseringen. Avstamp kommer primärt göras i 1800- och 1900-talet med en historisk 

återblick från 1200-talet. Vidare är syftet att studera dagens incestlagstiftning och se om skälen 

fortfarande har bäring. Om inte, finns det fortfarande anledning till att incest ska vara särskilt 

kriminaliserat utifrån såväl ett barnperspektiv, med fokus på barnkonventionen och barn som 

skyddsobjekt, som teorier om kriminalisering? 

 

1.3   Avgränsningar    

Incestbrottet kan delas upp i samlag med avkomling i enlighet med 6 kap. 7 § 1 st. BrB och 

samlag med syskon i enlighet med 6 kap. 7 § 2 st. BrB. För uppsatsen kommer incest begränsas 

till samlag med avkomling. Avseende samlag med syskon kan det betraktas som ett offerlöst 

brott eftersom båda parter åläggs straffansvar. I uppsatsen är det av centralt intresse att studera 

incestbrottets skyddsintressen samt relationen mellan föräldrar och avkomlingar beträffande 

incestbrottet.15 Mot bakgrund av det anförda har det inte varit av intresse att studera syskons 

incestuösa handlingar. 

 

1.4   Definitioner    
1.4.1   Incest    
Incest härstammar från latinets incéstus vilket betyder oren otuktig.16 Incest, tidigare blodskam, 

beskrivs ursprungligen som samlag mellan släktingar i rakt upp- och nedstigande led och 

helsyskon. Den biologiskt grundade innebörden är väletablerad, men det moderna incest-

begreppet skiljer sig något från det etablerade, mer biologiskt orienterade.17 Begreppet tar idag 

sikte på den sociala relationen mellan parterna samt att de sexuella handlingarna nödvändigtvis 

                                                
15 Se Bäckström, 2015, beträffande att syskonincest kan betraktas som ett offerlöst brott. 
16 Lindstedt Cronberg, 2009, s. 106. 
17 Martens, 1989, s. 56–57, se även Justice, 1982, s. 19 beträffande incestbegreppets innebörd. 
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inte behöver vara fullbordade samlag.18 För uppsatsen kommer incestuösa handlingar avgränsas 

till sexuella kontakter19 – frivilliga som ofrivilliga – mellan föräldrar och deras avkomlingar 

oavsett ålder.  

 

1.4.2   Begreppet  barn  och  avkomling  

För uppsatsen kommer begreppen barn och avkomling inneha samma betydelse. Avseende 

begreppet avkomling är det en förälders avkomma eller någon som är vårdnadshavare. Viktigt 

att lyfta fram är att i incestlagstiftningen tar begreppet avkomling endast sikte på biologiska 

barn. Om det, i uppsatsen, redogörs för en distinktion mellan biologisk avkomling och 

avkomling kommer det framgå i löptexten. I annat fall kommer avkomling beskrivas som en 

förälders barn oavsett om avkomlingen är biologisk eller inte.20  

 

I de historiska källorna beträffande redogörelsen för incestbrottet används primärt begreppet 

barn vilket tar sikte på avkomling. Begreppet avkomling infördes ungefär runt 2000-talet varför 

begreppet barn används primärt i kapitel tre avseende den rättshistoriska redogörelsen. Åldern 

på avkomlingen har ingen betydelse för uppsatsen – oavsett hur gammal en avkomling är 

kommer personen alltid vara avkomling gentemot sin förälder. Om däremot åldern har någon 

betydelse för ett visst resonemang kommer det framgå i löptexten. Därmed kommer begreppen 

barn och avkomling tillämpas synonymt eftersom syftet med uppsatsen avser barn som är 

avkomlingar och inte barn i allmänhet.  

 

1.4.3   Sexuella  övergrepp  

För uppsatsen finns det två former av sexuella övergrepp som kommer belysas – sexuella 

övergrepp mot avkomling under femton år och sexuella övergrepp mot avkomling över femton 

år. Ett sexuellt övergrepp eller sexuellt våld mot barn inrymmer alla former av sexuella 

handlingar som utförs av en vuxen mot, med eller med hjälp av ett barn under femton år.21 Ett 

sexuellt övergrepp kännetecknas ofta av att föräldern utnyttjar den beroendeställning barn har 

till sin förälder. Utnyttjandet kan innebära att föräldern utsätter barnet för handlingar som en 

inte kan förstå, inte är mogen för samt omöjligt kan ge samtycke till. Den vuxne behöver inte 

                                                
18 Martens, 1989, s. 57. 
19 Se avsnitt 1.4.3. 
20 Se Bexar, JUNO lagkommentar till 6 kap. 7 § 1 st. BrB, beträffande att det endast är biologiskt släktskap som 

omfattas av bestämmelsen. 
21 Se exempelvis CRC/C/GC/13 p. 25, se även Forsman, 2013, s. 61. 
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utöva tvång för att det ska avse ett sexuellt övergrepp ska bli aktuellt, utan det kan räcka med 

att en utnyttjar den makt och auktoritet en har i egenskap som vuxen.22 För uppsatsen kommer 

sexuella övergrepp avse fysiska sexuella handlingar eftersom incestbrottet tar sikte på fysiska 

sexuella handlingar och om åldern har någon betydelse kommer det framgå i löptexten.  

 

Detsamma gäller begreppen sexuellt umgänge och sexuell kontakt som i uppsatsen har 

synonym benämning och tar sikte på det som i incestbestämmelsen beskrivs som samlag.23 

Handlingarna centreras till frivilliga kontakter, och om det inte förekommit frivilligt beskrivs 

det som sexuella övergrepp eller liknande och förtydligas i löptexten.  

 

1.5   Metod  och  material    
1.5.1   Incestlagstiftningen  idag    
För att besvara den del av syftet som avser redogörelsen för dagens incestlagstiftning har en 

metod som, enligt Sandgren24 , kan liknas vid en rättsdogmatisk metod tillämpats där de 

traditionella rättskällorna lagtext, förarbeten och doktrin har studerats. Förarbeten till 

incestbestämmelsen har varit en central rättskälla eftersom de fyller en viktig funktion 

beträffande lagens ändamål och dess bakomliggande avsikter. 25  Sexualbrottskommitténs 

utredning från år 200126 har dessutom studerats avseende dagens incestlagstiftning för att uppnå 

en bredare redogörelse för incestlagstiftningen vilket varit av vikt för att ytterligare berika de 

deskriptiva delarna av uppsatsen. En av de traditionella rättskällorna, praxis, har inte studerats 

i uppsatsen eftersom syftet med redogörelsen av gällande rätten avseende incestbrottet inte har 

varit att redogöra för hur rättstillämparen tillämpar bestämmelsen i praktiken varför praxis på 

området inte redogjorts för. Däremot har ett rättsfall från Europadomstolen nämnts i löptexten 

beträffande barnperspektivet för att belysa att dessutom internationella konventioner skyddar 

barn mot sexuella övergrepp.  

 

Eftersom svensk lagstiftning konstruerats i ljuset av ett barnperspektiv har primärt den litteratur 

som studerats handlat om barnperspektivet i denna del av uppsatsen.27 En doktrin som varit av 

                                                
22 Forsman, 2013, s. 61, se även Rädda Barnen, 2006, s. 3. 
23 Se Bexar, JUNO lagkommentar till 6 kap. 7 § 1 st. BrB, vilken hänvisar till 6 kap. 1 § BrB beträffande vad som 

avses med samlag. 
24 Se Sandgren, 2018, s. 48–49.  
25 Lind, 1993, s. 301. 
26 SOU 2001:14. 
27 Se Wergens, 2016, s. 127, se även prop. 2009/10:232 & prop. 2012/13:10 vilka framtagits i syfte att stärka 

skyddet och stödet för barn. 
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central vikt för redogörelsen har bland annat varit Christian Diesens Övergrepp mot kvinnor 

och barn – den rättsliga hanteringen vilken redogör för barn som skyddsobjekt i svensk 

lagstiftning. Innehållet i hans doktrin har dessutom redogjorts för i de inledande delarna av 

uppsatsen för att belysa vilken status ett barnperspektiv har i svensk rätt idag samt hur 

perspektivet kopplas till incestlagstiftningen. Annan doktrin som varit av central betydelse var 

Helena Sutorius Bevisprövning vid sexualbrott vilken primärt handlar om bevisvärdering vid 

sexualbrott men behandlar även sexualbrott mot barn och betraktelsen av brottet vilket varit av 

intresse för besvarandet av syftet. Av den anledningen har barnperspektivet redogjorts för i 

denna del av uppsatsen.28 Blair och Rita Justices Incest – det okända brottet som är översatt av 

Mia Berner har varit givande för redogörelsen av incestlagstiftningen. I deras litteratur 

presenteras de eventuella följderna och konsekvenserna för barn som utsätts och har utsatts för 

incestuösa övergrepp. Litteraturen har dessutom varit tillämplig i redogörelsen för 

barnperspektivet eftersom de beskriver incestlagstiftningen som ett skydd för barn mot 

maktmissbrukande föräldrar i beroendeställning. 

 

1.5.2   Rättshistorisk  redogörelse  

Att redogöra för den historiska utvecklingen kan vara ett verktyg för att på ett tydligare sätt 

förstå och redogöra för olika rättsområden och ämnen. 29  För uppsatsen har det ansetts 

beträffande incestlagstiftningen eftersom incest varit förbjudet och straffbart sedan, i vart fall, 

1200-talet. 30  Fram till 1800-talet hade incestlagstiftningen i princip samma motiv och 

skyddsintresse varför redogörelsen mellan 1200-talet och 1800-talet redovisats i betydligt 

mindre omfattning än från 1800-talet och framåt. Vidare har avstamp gjorts i 1800-talet, 1900-

talet och 2000-talet eftersom det under dessa tidsepoker skett stora förändringar i Sverige som 

påverkat motiven och skyddsintresset avseende incestlagstiftningen.  

 

Vid studiet av incestbrottets historiska konstruktion och utveckling har främst doktrin studerats 

och primärt har arbeten skrivna av Åsa Bergenheim, Brottet, offret och förövaren – 

vetenskapens och det svenska rättsväsendets syn på sexuella övergrepp mot kvinnor och barn 

1850 – 2000 och Eva Bergenlöv, Marie Lindstedt Cronberg och Eva Österberg, Offer för brott 

– våldtäkt, incest och barnamord i Sveriges historia från reformationen till nutid redogjorts för. 

I deras arbeten redogörs för incestbrottets historiska utveckling men också för vad som 

                                                
28 Se avsnitt 2.2.1. 
29 Se exempelvis Sandgren, 2018, s. 57 beträffande hans beskrivning av en rättshistorisk metod. 
30 Se avsnitt 3.1. 
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betraktats som skyddsvärt i bestämmelsen vilket varit av intresse för analysen utifrån de två 

teoretiska ramverken. Vidare har annan doktrin dessutom studerats för att ytterligare berika den 

historiska redogörelsen av incestbrottet vilken bland annat varit en avhandling skriven av 

Bonnie Clementsson, Förbjudna förbindelser: föreställningar kring incest och incestförbud i 

Sverige 1680–1940. Källorna har studerats för att på ett ingående sätt få en förståelse för den 

historiska regleringen av incestbrottet, och för att vidare få en uppfattning om den historiska 

fakta på området samt en uppfattning om samstämmigheten av den fakta som tagits del av. 

 

För att besvara denna del av syftet har det dessutom varit av vikt att redogöra för dåvarande 

gällande rätt och därför har lagtext och förarbeten studerats i den mån material kunnat 

återfinnas. De långa tidsintervallerna som studerats i uppsatsen har skapat ett problem då 

tillgången av källmaterial skiftat över tidsperioderna. Vid studiet av lagtext och förarbeten har 

källorna fram till 1864 års strafflag varit svåråtkomliga vilket bidragit till att doktrin studerats 

i större utsträckning beträffande de bestämmelserna. För att få en bredare förståelse för den 

gällande rätten från 1864 års strafflag har även Statens offentliga utredningar studerats. 

Emellertid, som nämnts ovan, har den centrala rättskällan varit doktrin för detta avsnitt. 

Incestlagstiftningens historiska utveckling och konstruktion är primärt författad i doktrin varför 

dessa har redogjorts för. Historien är redan skriven och det har ansetts att den litteratur som 

funnits att tillgå beträffande den rättshistoriska redogörelsen inte framställts eller kommer 

framställas i nya upplagor innehållande ny fakta. Av den anledningen har det inte ansetts 

bekymmersamt att doktrin eller litteratur varit författade för mer än exempelvis 10–20 år sedan. 

För att säkerställa att det som författats i doktrin varit att betrakta som tillförlitligt har flera 

källor studerats och redogjorts för. Vid tillfällen då källor varit motstridiga har det tydligt 

presenterats i löptexten. 

 

1.5.3   De  två  teoretiska  ramverken  

För att på ett mer ingående och fördjupande sätt analysera rättsligt material kan en teori eller 

ett perspektiv appliceras och tillämpas. Att därmed analysera ett visst material utifrån ett 

perspektiv innebär att användningen av materialet får ett annat syfte än att endast fastställa 

gällande rätt vilket ansetts relevant för uppsatsen.31 Vid studiet av de två teoretiska ramverken 

har primärt doktrin och rättsvetenskaplig litteratur tillämpats eftersom teorierna har författats i 

litteratur. De teoretiska ramverken har studerats för att belysa eventuella fördelar och nackdelar 

                                                
31 Se exempelvis Sandgren, 1995/1996, s. 726, 739, Olsen, 2004, s. 108–109.  
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med dagens incestlagstiftning i syfte att utröna om det är en överflödig kriminalisering. För att 

kunna belysa dessa har ett barnperspektiv med fokus på barnkonventionen och barn som 

skyddsintresse studerats. Det andra ramverket tar sikte på teorier om kriminalisering, och om 

incestlagstiftningen kan betraktas som överflödig utifrån syftet med kriminalisering. De två 

teoretiska ramverken är medvetet placerade i de inledande delarna av uppsatsen eftersom de 

inte utgör deskriptiva fakta. De är snarare att betrakta som två teorier som används som ett 

verktyg i den kommande analysen, i syfte att analysera om incest fortfarande borde vara 

kriminaliserat. Ramverken kommer alltså inte tillämpas för att analysera gammal lagstiftning 

med det moderna synsättet på lagstiftning. 

 

Barnperspektivet och barn som skyddsobjekt kan grundas i läran om brottsoffret, som har 

intresserat forskare under de senaste 50 åren och har numera intagit en mer centrerad position 

inom såväl straffrätten som i den allmänna debatten.32 För arbetet med detta teoretiska ramverk 

har främst litteratur av jurister och andra rättsvetare studerats för att få en bredare 

kunskapsbredd. Den litteratur som varit central har bland annat varit Maria Forsmans 

avhandling Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn där avsnitten 

som avhandlar sexuella övergrepp mot barn varit av särskild vikt för uppsatsen. 

Barnkonventionen har studerats och specifikt art. 3 avseende barnets bästa samt art. 19, 34 och 

37 vilka tar sikte på ett förbud mot sexuella övergrepp mot barn. Som komplement till artiklarna 

har dessutom Barnrättskommitténs utlåtande studerats för att få en djupare förståelse för 

artiklarnas innebörd. 33  Viktigt att poängtera är dock att dessa dokument inte är juridiskt 

bindande utan är endast att betrakta som rekommendationer, men har ändå ansetts relevanta för 

att få en förståelse för tolkningen av artiklarna.34 Den teoretiska ansatsen har ansetts relevant 

eftersom barn fram till 1900-talet, på ett eller annat sätt, har betraktats som medbrottslingar till 

incestbrottet, och inte som ett brottsoffer.35 Barn har i princip varken haft någon skyddsställning 

eller rättigheter varför det varit av intresse att belysa det i dagens lagstiftning utifrån 

barnkonventionen. Som redogjordes för i definitionsavsnittet kommer den teoretiska ansatsen 

inte avgränsas till barn under arton år.36 

 

                                                
32 Se exempelvis Träskman, s. 506, Mannelqvist m.fl., 2007, s. 29, Granström, 2004, Granström m.fl., 2006, 
Granström m.fl., 2016 & Heber, m.fl., 2012, s. 17–19. 
33 Se exempelvis CRC/C/GC/13 & CRC/C/GC/14. 
34 Se prop. 2017/18:186 s. 82–84. 
35 Se kapitel 3 för redogörelsen för barn som medskyldiga till incestbrottet ända in på 1900-talet. 
36 Se avsnitt 1.4.2. 
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Beträffande incestlagstiftningen har det ovan nämnts att bestämmelsen endast aktualiseras 

mellan biologiskt besläktade individer och därmed är även incest kriminaliserat mellan 

samtyckande vuxna varför det andra teoretiska ramverket fyller en funktion för analysen av 

incestlagstiftningen. Beträffande det andra teoretiska ramverket har främst doktrin studerats 

eftersom det primärt skrivits om i litteratur av jurister och andra rättsvetare. Utgångspunkten 

för ramverket har varit Claes Lernestedts Kriminalisering – problem och principer eftersom 

avhandlingen avhandlar frågan om syftet med kriminalisering vilket varit för avsikt för detta 

teoretiska ramverk. I doktrinen har Lernestedt hänvisat till andra jurister och rättsvetare som 

dessutom ansetts relevant för uppsatsens syfte och eftersom det inte primärt finns en teori om 

kriminalisering. Materialet har studerats för att få en förståelse för teorin samt för att 

underbygga och anpassa teorin för uppsatsen. Exempel på annan doktrin som också varit central 

för redogörelsen av det teoretiska ramverket har varit Petter Asp, Nils Jareborg och Magnus 

Ulvängs Kriminalrättens grunder. Annan doktrin har dessutom studerats eftersom de ansetts 

relevanta för besvarandet av syftet och vidare tillämpats som ett verktyg för den avslutande 

analysen beträffande om det finns problematik med dagens incestlagstiftning.37 Avseende syftet 

med kriminalisering kan det delas upp, där det centrala för uppsatsen varit skadebegreppet och 

skyddsintresset eftersom dessa två faktorer är att betrakta som grundpelarna för syftet med 

kriminalisering.38 Även moralföreställningar och dess betydelse har studerats för att belysa om 

de kan anses legitima och har bäring för en kriminalisering. Utifrån den historiska redogörelsen 

av incestbrottet har motiven till viss del präglats av moraliska synsätt varför det varit intressant 

att studera om det förhåller sig på liknande sätt vad gäller dagens lagstiftning på området. Det 

har också varit av intresse för att lyfta fram att barnkonventionens artiklar, som sedan 1 januari 

2020, är inkorporerad i svensk lag men inte varit det tidigare och därav har inte 

incestlagstiftningen idag konstruerats i ljuset av dessa artiklar. 

 

1.6   Disposition      

Uppsatsen inleds med det första kapitlet där de teoretiska ramverken lyfts fram och redogörs 

för. Vidare följer kapitel två där dagens incestlagstiftning samt hur lagstiftningen styrs av ett 

barnperspektiv presenteras. Avsnittet har placerats inledande i uppsatsen för att belysa och 

förklara det centrala för uppsatsen – hur incestlagstiftningen är konstruerad och utformad idag. 

Beträffande barnperspektivet är avsnittet dispositionsmässigt uppdelat och placerat i två olika 

                                                
37 Se exempelvis Jareborg, 2001, Agge, 1961, Mill, 2001, & Rawls, 1999.  
38 Se avsnitt 1.7.2.2 samt 1.7.2.4.  
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avsnitt i uppsatsen. Det har ansetts att barnperspektivet utgör en del av det svenska rättssystemet 

och därav är en del av gällande rätt avseende incestlagstiftningen. Den del av barnperspektivet 

som knyter an till barnkonventionen och de relevanta artiklarna har placerats i det första kapitlet 

i uppsatsen. Det för att lyfta fram att barnkonventionens artiklar, sedan 1 januari 2020, är en del 

av svensk lag och därav har inte dagens incestlagstiftningen konstruerats i ljuset av dessa 

artiklar. 

 

I det tredje kapitlet redogörs för incestlagstiftningens historiska utveckling och konstruktion för 

att belysa och förklara de förändringar som skett över tid, som eventuellt påverkat hur 

lagstiftningen är utformad idag med fokus på skyddsintresset och motiven till bestämmelsen. I 

den rättshistoriska delen redogörs för de valda avstampen i kronologisk ordning avseende 

tidsepokerna. Avslutningsvis har det ovan presenterade analyserats i den avslutande analysen. 

Analysen är uppdelad i två delar där första delen tar sikte på en analys av den rättshistoriska 

utvecklingen med fokus på vad som varit skyddsintresset samt motiven bakom 

incestbestämmelsen. Den andra delen handlar om en analys av incestlagstiftningen idag utifrån 

de två teoretiska ramverken. Avslutningsvis sammanfattas uppsatsen varvid uppsatsens syfte 

besvaras. 

 

1.7   Två  teoretiska  ramverk  

För besvarandet av syftet är det varit av intresse att redogöra för incestbrottets historiska 

utveckling med fokus på skyddsintresset och motiven bakom kriminaliseringen. I det 

kommande avsnittet kommer skyddsintresset behandlas utifrån ett barnperspektiv grundat i 

barnkonventionen, och motiven till att incest kriminaliserats behandlas utifrån teorier om 

kriminalisering. Slutligen har det varit intressant att studera om ramverken i nästa led skulle 

kunna motivera att det fortfarande är berättigat att kriminalisera incest. 

 

1.7.1   Barnperspektiv  –  med  utgångspunkt  i  barnkonventionen  

Att applicera ett barnperspektiv innebär att beslutsfattare ska betrakta en situation med ett barns 

ögon.39
 För uppsatsen kommer barnperspektivet att ses i ljuset av barnkonventionens artikel 3 

om barnets bästa samt artiklarna 34 och 37 om barnets skydd mot att utsättas för sexuella 

övergrepp. Det finns bestämmelser i svensk rätt som tar sikte på att barn har rätt till omvårdnad, 

                                                
39 Prop. 2005/06:99 s. 39. 
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trygghet och en god fostran. Samhället har dessutom, genom Socialnämnden, övergripande 

ansvar att verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden.40 Precis 

som framhållits i inledningen är föräldrars övergrepp mot barn inte ett nytt problem och 

historiskt sett har barn haft ett svagt skydd i lagstiftningen. Mot bakgrund av det är det intressant 

att studera incestlagstiftningen och dess motiv för att utröna om lagstiftningen bygger på ett 

skydd för barn. I fråga om våld och övergrepp mot barn ställs förhållandet mellan barn och 

föräldrar samt mellan barn, föräldrar och staten på sin spets. Beträffande de processer som kan 

aktualiseras när det funnits misstankar om att en förälder utsatt sitt barn för våld och övergrepp 

finns intressen i båda riktningar.41 Emellertid är det ett skydd för barn mot föräldrar som utsätter 

eller har utsatt dem för sexuella övergrepp. Ett exempel är Söderman mot Sverige där 

Europadomstolens stora kammare ansåg att Sverige inte levt upp till sina förpliktelser enligt 

art. 8 Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR) varför även den artikeln 

är till skydd för barn.42 Art. 8 EKMR tar sikte på rätten till skydd för privat- och familjeliv. 

 

Justice menar att dagens incestbrott inte handlar om samhällets överlevnad eller familjens 

funktionsduglighet som ekonomisk enhet, utan idag är det fokus på barnet. Det är numera en 

fråga om barnets rätt till en hälsosam utveckling, befriad från utsättandet av sexuellt missbruk 

eller olämpliga närmanden. Hon citerar doktor Veronica Tisza från psykiatriska institutionen 

vid Harvards medicinska fakultet: ”[Incest] är alltid inkräktande på barnets rättigheter: den 

kullkastar barnets rätt till skydd mot skadlig inblandning i dess psykiska, sociala och ibland 

även fysiska växande.”43  

 

1.7.1.1   Barns  rättigheter  utifrån  barnkonventionen    

De mänskliga rättigheterna finns uttryckta och preciserade i internationella överenskommelser 

och omfattar alla individer, därmed även barn. Att barns rättigheter särskilt ska främjas framgår 

                                                
40 Se 6 kap. 1 § Föräldrabalken (FB), 5 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL).  
41 Forsman, 2013, s. 38. 
42 Se Söderman mot Sverige, 5786/08, där styvdottern upptäckte att hennes styvfar filmat henne i smyg och i 

tingsrätt dömdes han för sexuellt ofredande och förpliktades att utge skadestånd. Hovrätten ogillade åtalet och 
prövningstillstånd meddelades inte av Högsta domstolen. Styvdottern anmälde till Europadomstolen och 
åberopade artikel 8 EKMR om rätten till respekt för privatliv och artikel 13 EKMR om rätten till ett effektivt 
rättsmedel. Hon anförde vidare att svenska staten inte gjort tillräckligt för att skydda hennes privatliv eftersom 
hon inte fick skadestånd för den kränkning som hon utsattes för av sin styvfar. Europadomstolen i normal 
sammansättning konstaterade att en kränkning av Europakonventionen inte förekommit. Styvdottern 
överklagade till Europadomstolens stora kammare och de slog fast att Sverige inte levt upp till sina förpliktelser 
enligt artikel 8 och styvdottern tillerkändes skadestånd, se https://www.regeringen.se/internationella-mr-
granskningar-av-sverige/2013/11/europadomstolens-dom-2013-11-12-i-malet-soderman-mot-sverige/ hämtad 
2019-12-28. 

43 Justice, 1982, s. 35. 
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av bland annat 1 kap. 2 § regeringsformen (RF) där det uttrycks att det allmänna ska verka för 

att barns rätt tillvaratas. För att förverkliga barns rättigheter ska respekten för barns fysiska och 

psykiska integritet och bekämpandet av våld mot barn främst prioriteras.44 Skyddet för barns 

rättigheter är också en viktig grundpelare inom EU och i EU-fördraget uttrycks att en av de 

grundläggande rättigheterna är barnets rättigheter.45 Grundpelaren för utvecklingen beträffande 

skyddet för barn som brottsoffer är FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, 

där det slås fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.46 Det mest 

framträdande barnrättsdokumentet är FN:s barnkonvention och ratificerades i Sverige år 1990 

och är numera sedan 1 januari 2020 svensk lag.47 Det samhälleliga barnperspektivet betraktas i 

ljuset av barnkonventionen eftersom konventionen vägleder den universella synen på barn och 

ungdomar.48 

 

Barnkonventionen är numera rådande i svensk lagstiftning och Wergens förde ett resonemang 

om vilken skillnad skyddet för barn som brottsoffer skulle medföra om barnkonventionen skulle 

få rättslig status. Nationell rätt och internationell rätt betraktas som två olika rättssystem.49 Det 

har diskuterats i bland annat propositioner att flera av barnkonventionens principer har 

införlivats i svensk rätt men konventionen som helhet har inte införts som lag varför 

bestämmelserna skulle bli svåra att tillämpa eftersom de är alltför oklara samt att konventionens 

genomförande mer skulle betraktas som en politisk process.50 Om konventionen utgör en del 

av lagstiftningen kan dess skyldigheter ges mer uppmärksamhet och dessutom kan det betraktas 

som ett sätt att synliggöra att konventionen tas på allvar. Att de principer som finns i 

konventionen ska tillämpas i större utsträckning blir ett resultat av att barnkonventionen blir lag 

menade Wergens.51 

 

1.7.1.2   Principen  om  barnets  bästa    

Principen om barnets bästa återfinns i art. 3 barnkonventionen vilken tar sikte på att alla åtgärder 

som rör barn i första hand ska beaktas utifrån vad som bedöms vara barnets bästa. De aktörer 

                                                
44 Se prop. 2009/10:232 s. 1.  
45 Se Forsman, 2013, s. 75. 
46 Se exempelvis förenta nationernas allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna artikel 1 om att alla 

människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. 
47 Se prop. 2017/18:186. 
48 Se Forsman, 2013, s. 75, se även SOU 1997:116 s. 72. 
49 Wergens, 2016, s. 125.  
50 Se exempelvis prop. 1997/98:182, s. 69, prop. 2005/06:99 s. 1 & SOU 2011:29, s. 178.  
51 Se Wergens, 2016, s. 126–127. 
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som åsyftas är offentliga och privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 

myndigheter och lagstiftande organ. Vid incestövergrepp ska därför principen om barnets bästa 

beaktas. Tolkningen av barnets bästa får varken åsidosättas eller lämnas företräde i förhållande 

till andra rättigheter i konventionen, utan ska användas som ett verktyg och därmed vara 

vägledande vid beslut som rör barn.52 Formuleringen att barnets bästa ska sättas i främsta 

rummet visar på att barnets bästa aktivt måste övervägas, men att det också kan finnas andra 

intressen i stort som dessutom bör beaktas, och i vissa fall väga tyngre.53 Barnrättskommittén 

har framhållit att en fullständig tillämpning av principen om barnets bästa kräver ett 

rättighetsbaserat synsätt samt att alla aktörer engageras för att säkra barnets fysiska, psykiska, 

moraliska och andliga integritet i stort och slutligen att värdesätta barnets mänskliga 

värdighet.54  Precis som Justice framhöll är incestlagstiftningen numera ett verktyg för att 

säkerställa att barn inte far illa och istället får en hälsosam utveckling, befriad från utsättandet 

av sexuella övergrepp vilket dessutom säkerställs av principen om barnets bästa.55 Avseende 

bedömningen och fastställandet av barnets bästa krävs ett rättssäkert förfarande och 

beslutsmotiveringen måste tydligt visa att uttrycklig hänsyn tagits till principen om barnets 

bästa. Det innebär att konventionsstaterna ska förklara hur de tagit hänsyn till barnets bästa i 

beslutet.56    

 

Barnets bästa är ett dynamiskt begrepp och omfattar olika områden som är i ständig utveckling. 

Begreppet är flexibelt och anpassningsbart vilket innebär att det bör justeras och definieras 

individuellt utifrån det berörda barnets specifika situation, med hänsyn taget till personliga 

sammanhang, situationer och behov.57 Det är dessutom ett utpräglat begrepp inom svensk rätt 

och principen om barnets bästa ska vara vägledande eller avgörande i beslut vilket förekommer 

i flera bestämmelser i lagstiftningen. 58  Principen om barnets bästa kan kopplas till två 

grundläggande beståndsdelar – dels att barn har lika stort människovärde som en vuxen, dels 

att de är sårbara individer som behöver ett särskilt skydd.59 Det ska även framhållas att barnet 

som egen individ med känslor och åsikter och som bärare av rättigheter särskilt ska beaktas vid 

tolkningen av principen om barnets bästa. Det är intressant eftersom i det fallet den sexuella 

                                                
52 Se SOU 1997:116 s. 128–129, Brandin Berndtsson m.fl., 2008, s. 51. 
53 Forsman, 2013, s. 85. Se även exempelvis Brandin Berndtsson m.fl., 2008, s. 49 & SOU 1997:116 s. 128. 
54 Se CRC/C/GC/14, p. 4–5. 
55 Se Justice, 1982, s. 35. 
56 CRC/C/GC/14, p. 6. 
57 CRC/CGC/14 p. 11, 32. 
58 Forsman, 2013, s. 85. Se även exempelvis 1 kap. 2 § SoL & 6 kap. 2 a § FB. 
59 Prop. 1997/98:182 s. 13. 
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kontakten företagits med samtycke och incestlagstiftningen aktualiseras förlorar frivilligheten 

bäring eftersom parterna är nära besläktade.60 Enligt Barnrättskommittén ska en bedömning i 

varje enskilt fall göras för att avgöra vad som är barnets bästa. De omständigheter som ska 

beaktas är exempelvis mognad, ålder, kön och erfarenheter i övrigt.61 

 

1.7.1.3   Barnets  rätt  till  skydd  mot  våld  och  övergrepp  

I art. 34 och 37 barnkonventionen uttrycks bland annat ett förbud mot sexuella övergrepp mot 

barn. Bestämmelserna kompletteras av art. 19 vilken tar sikte på ett skydd för barn mot alla 

former av våld och övergrepp. I artikeln uttrycks att konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga 

åtgärder för att skydda barnet mot fysiska och icke-fysiska övergrepp medan barnet är i 

föräldrarnas vård vilket är en artikel som stämmer väl överens med incestbestämmelsen och 

dess innebörd. Barnrättskommittén har i en allmän kommentar från år 2011 närmare beskrivit 

konventionsstaternas skyldigheter enligt art. 19 och i kommentaren uttrycks att alla former av 

våld och övergrepp omfattas av bestämmelsen, oavsett svårhetsgrad och utan undantag. Det 

framhålls tydligt att det inte lämnas något utrymme för någon grad av legaliserat våld mot 

barn.62 Barnrättskommittén framhåller dessutom att konventionsstaternas skyldighet att ta sitt 

ansvar inte endast ska stanna på staten utan ska även gälla på regional och kommunal nivå. 

Dessa skyldigheter innefattar att vara aktsam och förhindra våld och brott mot de mänskliga 

rättigheterna, skyldigheten att skydda barn som är brottsoffer eller vittnen från kränkningar av 

de mänskliga rättigheterna, skyldighet att utreda och straffa de ansvariga samt skyldigheten att 

ge tillgång till upprättelse i samband med kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 63 

Avseende det sexuella våldet mot barn omfattas det av att förmå eller tvinga ett barn att delta i 

någon olaglig eller psykiskt skadlig sexuell aktivitet. Det framhålls dessutom att många barn 

görs till offer för sexuella handlingar som inte åtföljs av fysiskt tvång, men som ändå är psykiskt 

påträngande, exploaterande och traumatiska.64 

 

                                                
60 Brandin Berndtsson m.fl., 2008, s. 48–49, se även 6 kap. 7 § 1 st. BrB. 
61 Se CRC/CGC/14 p. 48. 
62 Se CRC/C/GC/13, p. 17, se även Forsman, 2013, s. 78–79. 
63 CRC/C/GC/13, p. 4–5.  
64 CRC/GC/13, p. 25. Se vidare p. 25 för djupare redogörelse för vad som omfattas av det sexuella våldet. Se även 

Justice, 1982, s. 35 som redogör för föräldrar som maktmissbrukar sin beroendeställning.  



19 
 

1.7.2   Varför  kriminaliserar  vi?      
1.7.2.1   Syftet  med  kriminalisering  
Frågor gällande kriminalisering kan ibland te sig kontroversiella och leder då till offentliga 

debatter. Det kan handla om att det finns olika uppfattningar om något är tillräckligt skadligt 

eller farligt för att kriminalisering ska vara ett rimligt medel att ta till. Straffrättens syfte har 

enligt tradition diskuterats utifrån en kombination mellan preventionsteorier och 

vedergällningsteorier. Den centrala frågan har varit om gärningen ska straffas för att 

medborgare inte ska synda eller om gärningen straffas för att medborgare har syndat. Båda 

teorierna har kritiserats men det har ändå konstaterats att straffrätten kan fylla en funktion både 

avseende prevention och vedergällning.65  

 

Det kan göras en uppdelning i tre nivåer för att förklara syftet med kriminalisering. Den första 

nivån tar sikte på det övergripande syftet vilket är den allmänpreventiva teorin. Teorin innebär 

att straffsystemet bidrar till att motverka ett skadligt beteende och att skapa ett någorlunda 

anständigt samhälle utan brutalitet och omoral. Den andra nivån avser vedergällning och 

handlar om fördelningen mellan straffansvar och bestraffning i det enskilda fallet. Den sista 

nivån tar sikte på den individualpreventiva teorin och fokuserar på intresset av humanitet. På 

verkställighetsnivå kan det koncentreras ner och endast fokusera på en verkställighetstanke 

varför den individualpreventiva teorin finns för att inte skapa negativa effekter utifrån 

humanitet. Utifrån det presenterade är prevention det övergripande syftet till kriminalisering, 

samt att avsikten är att påverka medborgarnas beteende. Det ska dock understrykas att det måste 

finnas anledning att använda metoden och att det finns påtagliga skäl för att ha kontrollen. Det 

framhålls att även om det finns ett intresse som är värt att skydda är det inte givet att det bör 

skyddas genom kriminalisering vilket varit föremål för debatt beträffande incestlagstiftningen 

vid flera tillfällen.66  

 

Enligt Lernestedt kan de allmänpreventiva teorierna indelas i två grupper utifrån olika 

uppfattningar om hur påverkan uppstår – avskräckning eller moralbildning. Det avskräckande 

synsättet fokuseras till straffhotet i kombination med straffet i det enskilda fallet vilket ska bidra 

till att medborgarna avskräcks från den kriminaliserade gärningen. Moralbildningssynsättet 

skapas eller vidhålls genom ett straffhot i kombination med en slags psykologisk instinkt hos 

                                                
65 Se Asp, m.fl., 2013, s. 30. 
66 Se Asp, m.fl., 2013, s. 31, 39–40, se även avsnitt 3.3.4, 3.3.5 & 3.3.6 beträffande debatter om avkriminalisering 

avseende incestbrottet. 
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medborgarna mot att begå den kriminaliserade gärningen. 67  Beträffande moralbildningen 

uppstår den genom normer från allmänhetens uppfattning som vanligtvis skapas genom 

informell social kontroll inom olika grupper.68 

 

En straffrättslig gärning kan skydda flera intressen och beträffande incestbrottet finns det skydd 

för två intressen – ett socialetiskt och ett arvsgenetiskt. I utredningen från 1970-talet, som 

presenterats ovan, rörande sexualbrott förespråkades en avkriminalisering. I utredningen 

poängterades att de genetiska riskerna förvisso ökade vid incestförbindelser men att de höll sig 

på en relativt låg nivå. Det framhölls dessutom att de straffrättsliga bestämmelserna måste ligga 

i linje med samhällets attityder avseende de genetiska riskerna vid sexuella förbindelser mellan 

individer som inte är släkt. Exempelvis fanns det situationer där bägge föräldrarna hade latenta 

sjukdomsanlag till en ärftlig sjukdom utan att de var besläktade och det fick effekten att 

avkomlingen blev sjuk. I förevarande fall fanns det inget förbud mot fortsatta sexuella 

förbindelser mellan föräldrarna och inget förbud mot att skaffa fler barn. Mot bakgrund av det 

anförda ansågs det att ett straffrättsligt förbud var svårförsvarligt med en motivering utifrån de 

genetiska riskerna.69  

 

1.7.2.2   Vad  är  skyddsintresset?  

Intresse, eller skyddsintresse i kriminaliseringssamband, är något som önskas ges skydd och 

kan uppfyllas genom lagstiftning. Lernestedt menar att det skyddsvärda måste kunna definieras 

fristående från den skada som skulle angripa den, även om det omvända betraktas som 

omöjligt. 70  Enligt Straffanvändningsutredningen var ett godtagbart skyddsintresse ett 

identifierat och konkretiserat intresse som samhället önskar skydda. Vad samhället önskar att 

skydda är något som är flytande över tid, som ligger i linje med samhällets värderingar och 

kriminaliseringen blir således ett resultat av det.71 Vidare redogörs för två kriterier för ett 

godtagbart skyddsintresse – att intresset ifråga är identifierat och konkretiserat. Innebörden av 

kriterierna utvecklas till följande krav: först ska lagstiftaren motivera dels vilket intresse som 

kriminaliseringen syftar till att skydda, och dels varför intresset ska betraktas som ett 

skyddsintresse. Kravet på motiveringen varför varierar utifrån hur skyddsintresset i fråga 

rankas och exempelvis motiveringen gällande mänskligt liv krävs i regel ingen motivering alls. 

                                                
67 Lernestedt, 2003, s. 117.  
68 Se Asp, m.fl., 2013, s. 43. 
69 Lernestedt, 2003, s. 171–172, se även SOU 1976:9 s. 108.  
70 Se Lernestedt, 2003, s. 32 & 179–180.  
71 SOU 2013:38, s. 482. 
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Vidare ska lagstiftaren identifiera det skyddsintresse som är mest närliggande kriminaliseringen 

och inte göra ansträngda försök att härleda kriminaliseringen till högre stående intressen.72 I 

dagens incestlagstiftning ter det socialetiska motivet vara framträdande eftersom det som avses 

att skyddas i lagstiftningen är den sunda och naturliga familjesamlevnaden.73   

 

Som nämnts tidigare är inte teorin om kriminalisering ensidig utan flera jurister och andra 

rättsvetare har tolkat teorin på sitt eget sätt. Beträffande skyddsintresset kan det betraktas på, i 

vart fall, två olika sätt.74 Det finns de som menar att en straffbestämmelses intresse inte ska 

förväxlas med straffbestämmelsens angreppsobjekt. Den förstnämnda synen på intresset tar 

sikte på att skyddsobjekten är att betrakta som abstrakta enheter. Här menas att skyddsintresse 

är en term som tar sikte på det värde som ska skyddas. 75  Sterner exemplifierade med 

misshandelsbrottet76 : ”[…]innebär det att skyddsintresset är enskilds kroppsliga integritet, 

medan angreppsobjektet är det i straffbestämmelsen utpekade ’annan person’.”77 

 

För att återigen exemplifiera med misshandelsbrottet tar den andra synen sikte på att annans 

intresse av sin kroppsliga integritet utgör skyddsintresset. Vidare kan skyddsintresset delas upp 

i ett skyddsobjekt och ett angreppsobjekt. De två sistnämnda begreppen har samma betydelse 

fast är betraktade utifrån olika synvinklar – vad bestämmelsen avser att skydda samt vad brottet 

angriper. Till skillnad från ovan nämnt menar Agge att det är handlingsobjektet som ska skiljas 

från skyddsintresset (skyddsobjektet och angreppsobjektet). I misshandelsfallet är det den 

fysiska kroppen som utgör angreppsobjektet, och därmed också skyddsintresset. 

Angreppsobjektet är vad som genom kriminalisering skyddas mot gärningstypen vilket i 

misshandelsfallet är samhällets kollektiva intresse av personlig integritet. Det är dessutom alltid 

något immateriellt, en ideell storhet, som har betydelse för samhällets normer.78 Om flera 

intressen avses att motivera en kriminalisering bör de intressena som är bärande för 

kriminaliseringen tydligt synliggöras. Det avgörande för ett godtagbart skyddsintresse är inte 

mängden intressen som anges, utan hur intressena rangordnas bland andra intressen.79 

 

                                                
72 Se SOU 2013:38, s. 482–483.  
73 Se prop. 2004/05:45 s. 83. 
74 Se Sterner, 2016, s. 14, vilken i sitt arbete lyfte fram att skyddsintresset kan betraktas på två olika sätt vilket 

varit en inspiration för denna redogörelse, se även Lernestedt, 2003, s. 128–129. 
75 Asp, m.fl., 2013, s. 40. 
76 3 kap. 8 § BrB. 
77 Sterner, 2016, s. 14 [citat], se även Asp, m.fl., 2013, s. 40–41.  
78 Se Agge, 1961, s. 207–209, se vidare s. 208 för vilka normer som åsyftas. 
79 SOU 2013:38, s. 483. 
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1.7.2.3   Skada,  på  vad?  

Enligt Straffrättsanvändningsutredningen är skada en slags negativ påverkan som drabbar 

annan individ, allmänheten eller staten.80 Jareborg menar att det som rimligen bör förhindras 

genom kriminalisering bör kallas skada.81 Han menar dessutom att det som i första hand bör 

förhindras genom straffhot kallas för skada. Skada tar sikte på såväl den skada som drabbar 

annan individ som den skada som drabbar någon allmän verksamhet. Det omfattar även den 

skada värdefulla gemensamma institutioner utsätts för. Han framhåller även när kriminalisering 

inte är motiverat och vad kriminalisering inte bör söka.82  

 

En annan som skrivit om skadebegreppet är Mill och hans harm principle vilken tar sikte på att 

kriminalisering endast borde komma till stånd ifall handlingen eller beteendet orsakar skada på 

annan. 83  Lernestedt menar att hans princip är svår att applicera på verkligheten och att 

svårigheten kan brytas ned i två delar. Det ena – det som inte får orsakas, ”harm” och det andra 

– vem som inte får drabbas av det, ”others”. Avsaknaden av utvecklande resonemang, eftersom 

det inte finns någon klar definition av vad som skadar andra, kan betraktas som bristen med 

”harm”.84 Den andra delen består av flera oklarheter och problem. Ett av dessa är att ”others” 

endast ter sig bestå av andra individer, ensamma eller i mindre grupper, och sällan av 

allmänheten eller staten. Dagens samhället präglas av en ambition att freda den enskildes 

område om sig själv, inte det faktum att utforska vad ”andra” betyder mer än i bemärkelsen 

”icke-individen” varför den bild framstår som skev. De intressen som bör skyddas genom 

straffrätt kombineras mellan intresse och skada, och benämns i termen av ”harm”.85 

 

Lernestedt tillämpar begreppet skada som ett paraplybegrepp men diskuterar inte hur specifika 

lagrum på brottsbeskrivningsnivå ska förstås, utan snarare olika aspekter för hur begreppet 

skada kan tänkas beskrivas i en kritisk diskussion. En kombination av gärningstyp och intresse 

– närmare bestämt gärningstypens negativa påverkan på det som önskas skyddas. Vidare menar 

han att rättsvetenskapen kan inta två förhållningssätt beträffande strukturen för brott som skadar 

på (skyddsvärt) intresse. Det första är att det accepteras som en utgångspunkt och det andra är 

ett krav för godtagbar kriminalisering. Alla kriminaliserade gärningar ska medföra skada på 

                                                
80 SOU 2013:38, s. 484. 
81 Jareborg, 2001, s. 53. 
82 Se Jareborg, 1984, s. 36. Se vidare s. 36 för redogörelsen av vad kriminalisering inte bör söka. 
83 Mill, 2001, s. 13, se även Lernestedt, 2003, s. 202–203. 
84 Lernestedt, 2003, s. 203.  
85 Lernestedt, 2003, s. 204–205. 
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intresse. Uppgiften blir då att söka och formulera ett intresse och en skada till varje straffbud.86 

Ett krav på skada för att en kriminalisering ska vara godtagbar är att ett visst beteende ”kan 

föranleda påtaglig skada eller fara”.87 Vidare menar Lernestedt att tre värderingar krävs för att 

skada ska anses vara aktuellt. Det första är att något måste värderas som önskvärt, värt att 

upprätthålla, intresse. Det andra tar sikte på att något annat måste uppfattas som påverkande av 

det. Det sista är att påverkan måste värderas som negativ.88 Beträffande incestlagstiftningen ter 

det arvsgenetiska motivet överensstämma med skadebegreppet eftersom det som avses att 

hindras från skada är de ogynnsamma arvanslagen på avkomlingen.89  

 

1.7.2.4   Moral  som  grund  för  kriminalisering?  

Enligt Lernestedt handlar moral i bred bemärkelse om att göra det rätta, och i en mer snäv 

bemärkelse tar det sikte på områden som religion, sex och sedlighet. Kriminalisering får inte 

användas som verktyg för att endast skydda moralen och är då inte en godtagbar grund för 

kriminalisering. Det är intressant eftersom incestlagstiftningen varit föremål för debatt bland 

annat av anledningen att lagstiftningen till synes motiverats genom moralföreställningar.90 Alla 

kriminaliseringsbeslut, oavsett vilken gärningstyp som avses, är moraliska 

ställningstaganden.91 Han menar även att normer skapas instinktivt och inte genom överlagd 

moralisk övertygelse om normens riktighet. Det leder vidare till att kriminaliseringens påverkan 

får en djupare karaktär jämfört med den avskräckande typen. De två påverkanstyperna kan 

betraktas som ett led i att klander spelar en viktig roll, för såväl den kriminaliserade 

gärningstypen som för den kriminaliserade handlingen. Här menar Lernestedt att klandret är ett 

resultat och en produkt av kriminaliseringen, och att klandret fungerar som ett avrådande 

eftersom det inryms ett avståndstagande från samhällets sida gentemot vissa handlingar.92 

Vidare kan moralbildning betraktas som en moralisk fostran som innebär en önskan att göra 

något som är rätt för dess egen skull och en önskan att inte göra det som är fel. Att bete sig rätt 

betyder att en beter sig allmänt väl mot andra och mot samhället. Att bete sig felaktigt innebär 

istället att en gör något som är allmänt skadligt för andra och för samhället. Samhället har vidare 

ett ansvar att reparera defekterna och inom sin tid bidra till, genom diverse psykologiska 

                                                
86 Lernestedt, 2003, s. 181–182.  
87 SOU 1992:61 s. 111. 
88 Lernestedt, 2003, s. 189–190, se även vidare Lernestedt, 2003, s. 190–200 för mer ingående redogörelse om 

skadebegreppet.  
89 Se avsnitt 2.1. 
90 Jmf Lernestedt, 2003, s. 224–225. Se även avsnitt 3.3.4, 3.3.5 & 3.3.6. 
91 Se Lernestedt, 2003, s. 227. 
92 Se Lernestedt, 2013, s. 68.  
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processer, att gemene man gör det som är rätt och känner en motvilja mot att göra det som är 

fel. Emellertid kan moralbildning innebära att gemene man anpassar sig till moraliska normer 

redan innan de riktigt förstår skälen bakom normerna.93 

 

                                                
93 Se Rawls, 1999, s. 427–429. 
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2   Samlag  med  avkomling  eller  något  annat?    
Dagens incestbestämmelse återfinns i 6 kap. 7 § 1 st. BrB, samlag med avkomling. Avseende 

begreppet samlag hänvisas till vad som anförs i 6 kap. 1 § beträffande våldtäkt.94 Bestämmelsen 

är subsidiär till brotten i 6 kap. 1–6 §§ BrB vilket bland annat innefattar våldtäkt samt våldtäkt 

mot barn. 

 

2.1   Frivilligt  samlag  med  avkomling    

För straffansvar krävs antingen samlag med eget barn eller dess avkomling. Bestämmelsen är, 

som ovan nämnts, subsidiär i förhållande till 6 kap. 1–6 §§ BrB vilket innebär att bestämmelsen 

endast aktualiseras om inte ansvar för dessa brott kan komma i fråga. Vid samlag med 

avkomling kan brottet endast begås av den äldre parten vilket innebär att avkomlingen inte 

ställs inför rätta och därmed inte åläggs straffansvar. En avkomling är ett biologiskt barn vilket 

innebär att brottet inte kan begås av en adoptivförälder eller styvförälder. Avkomlingens 

medverkan i brottet kan inte medföra ett ansvar för anstiftan eller medhjälp.95 Bedömningen 

och betraktelsen av incest har blivit alltmer tolerant sedan en sexualbrottsutredning 96 

presenterades under 1970-talet. Det har tidigare presenterats förslag till avkriminalisering av 

incestbrottet med bland annat motiveringen att andra straffbestämmelser är tillämpliga i de 

allvarliga fallen. Hittills har förslagen avvisats med hänvisning att en avkriminalisering saknar 

stöd i det allmänna rättsmedvetandet och att den skulle kunna undergräva en allmänt omfattad 

tabuföreställning. Det har också ansetts att avgränsningen av det kriminaliserade området inte 

är begriplig om det inte förutsätts en motverkan av inavel.97 I prop. 2004/05:45 framgick att 

kriminaliseringen har motiverats av både socialetiska och arvsgenetiska skäl. Det ansågs att 

incest dels skulle medföra en stor risk för ogynnsamma arvsanlag, dels att sexuella förbindelser 

mellan nära släkt hindrar en sund och naturlig samlevnad mellan familjemedlemmarna.98  

 

I en SOU från 2001 framgick att ett stöd för kriminaliseringen av incest bland annat var att 

skydda de ofödda som kunde bli skadade vid incestuösa förbindelser. Kriminaliseringen ger 

vidare ett uttryck för samhällets förkastande av sexuella förbindelser mellan nära släktingar 

oberoende av om det skulle ske på frivilliga grunder. Om incest skulle avkriminaliseras 

                                                
94 Se Träskman, m.fl., 2019, BrB 6:7 s. 2. 
95 Se prop. 2004/05:45 s. 83. 
96 SOU 1976:9. 
97 Asp m.fl., 2015, s. 142, se även Lernestedt, 2003, s. 57–59 & 171. 
98 Prop. 2004/05:45 s. 83. 
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framhölls det att det kunde undergräva en allmänt omfattad tabuföreställning. Det uttrycktes 

vidare att skyddet för avkomlingar och unga personer, oavsett ålder, ofta har en stark 

beroendeställning till sina föräldrar vilken skulle kunna äventyras. Bestämmelsen skyddar 

således vuxna barn från att dras in eller bli involverade i sexuella förbindelser med föräldrar. 

Det framhölls däremot att frivilliga samlag med vuxna skulle vara straffria oavsett mellan vilka 

vuxna det förekommit.  

 

Vidare var det svårt att motivera straffbestämmelser beträffande sexuellt umgänge med 

avkomling eller syskon utifrån skyddet för den sexuella självbestämmanderätten eller den 

sexuella integriteten. Det uttrycktes dessutom att tilltvingat sexuellt umgänge eller sexuella 

utnyttjanden mellan nära familjemedlemmar kunde straffas enligt de andra bestämmelserna i 

sjätte kapitlet i brottsbalken. Kommittén uppdrog åt en docent i klinisk genetik att redogöra för 

de arvsgenetiska riskerna med sexuella förbindelser mellan nära släktingar. Resultatet visade 

att det var en avsevärt ökad risk för att avkomman från en incestuös relation skulle skadas eller 

avlider om två nära släktingar var föräldrarna. Mot bakgrund av det anförda menade därför 

kommittén att de arvsgenetiska skälen var legitima för brottets fortsatta kriminalisering. Det 

var dessutom ett förstärkande incitament för den allmänna uppfattningen att det både är skadligt 

och förkastligt med sexuella kontakter mellan nära släktingar. De ansåg även att 

tabuföreställningen kring incest fortsättningsvis bör respekteras och därav fanns det också ett 

etiskt motiv till kriminaliseringen.99  

 

2.2   Ej  frivilligt  samlag  med  avkomling    

Som framgått ovan är incestbestämmelsen subsidiär till 6 kap. 1–6 §§ BrB vilket innebär att 

när den sexuella kontakten utgörs av tvång, hot eller våld aktualiseras en helt annan 

bestämmelse vilken tar sikte på brottshandlingen och åldern på den yngre parten, och inte själva 

incesthandlingen. Om avkomlingen är över femton år aktualiseras i första hand 

våldtäktsbestämmelsen i enlighet med 6 kap. 1 § BrB. I andra hand aktualiseras 

oaktsamhetsbestämmelsen i 6 kap. 1 a § BrB. Våldtäktsbrottet utgör huvudbrottet i sjätte 

kapitlet brottsbalken och kan allmänt hållet definieras som att samlag eller likvärdig sexuell 

handling företas med någon som inte vill delta frivilligt. Bestämmelsen ändrades 1 juli 2018 

och tar nu sikte på att samlaget grundas på frivillighet. Det krävs därmed inte längre att 

gärningspersonen använt sig av våld, hot eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation för att 

                                                
99 Se SOU 2001:14 s. 325–328. 
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gärningen ska vara straffbar för våldtäkt. Frivilligheten måste föreligga då den sexuella 

handlingen företas och bestå under hela handlingen och bedömningen grundas på situationen i 

sin helhet. I paragrafen uppställs en punktlista vilken exemplifierar de omständigheter och 

situationer där deltagandet i en sexuell handling aldrig kan betraktas som frivillig.100 

 

Om avkomlingen är under femton år aktualiseras 6 kap. 4 § BrB, våldtäkt mot barn. De gällande 

bestämmelserna om sexualbrott mot barn grundas i en reform från 2005 som syftade till att 

ytterligare förstärka skyddet för barn som utnyttjades i sexuella sammanhang. Syftet var 

dessutom att särskilt markera allvaret med sexualbrott som riktade sig mot barn. Våldtäkt mot 

barn och sexuella övergrepp mot barn infördes i och med reformen.101 Bestämmelsen tog sikte 

på att den som har samlag med person under femton år fyllda eller som med ett sådant barn 

genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och 

omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag ska dömas. Bakgrunden till införandet av 

bestämmelsen grundades i att barn är i behov av ett absolut skydd mot alla sexuella handlingar, 

oavsett om gärningspersonen utövat våld eller tvång av något slag.102 I tidigare lagstiftning 

bedömdes sexualbrott mot barn på samma sätt som mot vuxna och byggde på människors 

förmåga till viljeuttryck. När det gällde sexualbrott mot barn framstod det dock som främmande 

att laborera med begrepp som frivillighet och samtycke. Av praxis framgick att i många fall 

avseende sexualbrott mot barn utövades inte något våld i samband med handlingen. 

Gärningspersonen behövde inte utöva våld utan en vuxen kunde oftast framstå som 

bestämmande och hotfull även om inget direkt våld utövades. Barnet kunde dessutom ha 

anpassat sig till situationen om den pågått under en längre tid och därmed hade övergreppen 

blivit normaliserade. Av den anledningen krävdes inget våld eller hot om våld för att kunna 

dömas för våldtäkt mot barn.103 Det innebär att om parterna är förälder och barn, och barnet är 

under femton år aktualiseras den bestämmelsen istället för incestparagrafen. Vidare blir det 

väsentliga för bedömningen barnets ålder och inte relationen mellan förövaren och offret varför 

det är intressant att studera incestlagstiftningens funktion. 

 

                                                
100 Se Asp, Lexino lagkommentar till 6 kap. 1 § BrB, 2019-08-19, för en redogörelse av punktlistan. 
101 Se Forsman, 2013, s. 358–359.  
102 Se prop. 2004/05:45 s. 22, se även Forsman, 2013, s. 359.  
103 Se prop. 2004/05: 45 s. 67–72, se även Forsman, 2013, s. 359. 
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2.2.1   Barn  som  skyddsvärda  objekt  

Sexuella övergrepp mot barn är att betrakta som ett av de svåraste brotten att utreda och lagföra, 

eftersom det ofta handlar om svåra känslor hos barnet som brottsoffer samt hos rättsutövaren 

som ska skipa rättvisa.104 Skälet till svårigheten handlar inte enbart om att offret själv inte kan 

ta tillvara på sina intressen, inte har tillräcklig språklig eller har erfarenhetsmässig kapacitet att 

berätta om det inträffade på ett sådant precist och detaljrikt sätt som rättssystemet önskar, utan 

det beror på att det i regel saknas bärande bevisning vid dessa typer av brott.105 I svensk rätt 

präglas lagstiftning och politik rörande barn av ett barnperspektiv och i 1 kap. 2 § 

regeringsformen (RF) uttrycks att det allmänna ska tillvarata intressen för barns rätt. 106 

Respekten för barns fysiska och psykiska integritet och bekämpandet av våld mot barn tillhör 

det centrala för att säkerställa barnets rättigheter.107  Det grundas i att barn har mänskliga 

rättigheter, är sårbara, och behöver därför stöd. Den grupp av barn som har störst behov är de 

som utsätts eller har utsatts för brott.108  

 

2.3   Följderna  av  incest  

På frågan om incest är skadligt uttrycks en viss diskrepans mellan forskares uppfattningar i sina 

svar på frågan, men den allt överskuggande bevisningen tyder på att incestförhållanden är 

skadliga. På vilka sätt och i vilken utsträckning incest gör skada beror på en del faktorer. Det 

är allt från hur den incestuösa relationen började, vilken ålder barnet är i, de känslomässiga 

omständigheterna, hur familjen i övrigt reagerar när incestrelationen upptäcks samt hur 

samhället i stort reagerar. Följderna kan vara kortvariga som går att behandla på kort tid, men 

likväl kan incestförhållandet lämna spår för livet.109  

 

Justice menar att följderna av incest kan visa sig vid tre olika tidpunkter. Den första infaller 

medan incesten pågår och här uppstår problemet med rollsammanblandning i familjen. 

Familjen slutar fungera som det förväntas av en familj och barnen får en dålig inlärningsmodell 

för vad det innebär att vara förälder. De får uppleva föräldrar som inte kan sätta gränser på ett 

rättvist sätt, som helt favoriserar barn framför andra barn i familjen, och som vänder sig till 

barnen för omsorg och inte det motsatta. En sista effekt är att det kan uppstå svartsjuka och ett 

                                                
104 Se Sutorius, 2014, s. 157, Diesen, 2013, s. 141 & Sutorius, 2001, s. 17. 
105 Se Sutorius, 2001, s. 17. 
106 Wergens, 2016, s. 109. 
107 Forsman, 2013, s. 75. 
108 Se Granström m.fl., 2016, s. 13, Wergens, 2016, s. 109 & Forsman, 2013, s. 82. 
109 Justice, 1982, s. 152. 
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överbeskyddande från förövarens sida som kan påverka barnets chanser att skapa nya 

bekantskaper och därigenom göra familjen ännu mer isolerad.110 Den andra tidpunkten inträffar 

när det incestuösa förhållandet avslutas eller upptäcks, och kan uppstå när barnen växer upp 

och, i de flesta fallen, flyttar från föräldrahemmet och då vänder sig till jämngamla för vänskap, 

stöd och kärlek. I en incestuös familj går den vuxnes strävan snarare ut på att, exempelvis en 

dotter inte ska växa upp och tänka sig lämna familjehemmet. Det kan då uppstå en krock mellan 

å ena sidan barnets behov av självständighet och ett oberoende, och å andra sidan förälderns 

upplevelse av äganderätten till barnet. Den sista tidpunkten infaller när de inblandade senare i 

livet får svårigheter att fungera och får långvariga problem med sitt eget liv eller i sina barns 

uppväxtförhållanden.111 

 

Viktigt att poängtera är att incest inte påverkar varje barn i samma omfattning, likväl som att 

varje människa är unik och ens reaktion på starka påfrestningar och chocker är olika. Hur länge 

ett incestförhållande pågått påverkar långtidseffekten. Den känslomässiga skada ett barn lider 

tenderar att vara större om förhållandet pågått under en längre tid. Barnets ålder påverkar 

dessutom i vilken utsträckning barnet lider av det incestuösa förhållandet. Incest betraktas som 

mindre psykologiskt skadligt för ett yngre barn, med premissen att en inte lidit fysisk skada 

eller upplevt chock som en följd av det incestuösa förhållandet. Det barnet förstår i mindre 

utsträckning den sexuella innebörden i det incestuösa beteendet och samlar därför inte på sig 

lika mycket skuldkänsla. När barnet närmar sig puberteten däremot, ökar riskerna för 

psykologiska men.112  

 

2.4   Viktig  del  av  rättsutvecklingen  –  samtyckeslagstiftningen    

Som framhållits tidigare är det ett grundläggande fundament att samhället ska skydda barn och 

vuxna mot alla former av sexuella kränkningar. Ett sexuellt övergrepp är både ett extremt och 

oacceptabelt uttryck för bristande respekt för en annan människas uppenbara rätt till personlig 

och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande. Under år 2014 beslutade regeringen att 

ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av våldtäktsbrottet och det som studerades 

var bland annat praxis vilken omfattade att kartlägga hur våldtäktsbrottet har tolkats och 

                                                
110 Se Justice, 1982, s. 152–154.  
111 Justice, 1982, s. 154, se vidare Justice, 1982, s. 154–165 för mer ingående redogörelse för följderna av att 

incestförhållandet upptäcks. 
112 Se Justice, 1982, s. 165, se vidare Justice, 1982, s. 166–176 för mer ingående redogörelse för effekter på lång 

sikt för barnen.  
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tillämpats. Vidare ingick också att lämna förslag på hur en reglering för ett särskilt straffansvar 

för oaktsamhetsbrott beträffande våldtäkt borde utformas, samt överväga om det fanns ett behov 

av att införa en samtyckesbaserad regleringsmodell för våldtäkt.113 Det föreslogs att gränsen 

för en straffbar gärning bör gå vid om deltagandet i en sexuell aktivitet är företagen frivilligt 

eller inte, och av den anledningen borde det införas ett särskilt oaktsamhetsansvar för vissa 

sexualbrott. Det konstateras att det gjorts stora förändringar avseende sexualbrotten de senaste 

årtiondena och i samband med såväl sexualbrottsreformen år 2005 som de senaste ändringarna 

år 2013 övervägdes bristande samtycke som en grund för straffansvar. Syftet med tidigare 

reformer har varit att förstärka och tydliggöra varje människas rätt till personlig och sexuell 

integritet samt sexuellt självbestämmande. Det har konstaterats av lagrådet att det inte tydligt 

framgår hur lagstiftningen ska konstrueras med bristande samtycke, eller bristande frivillighet, 

som grundrekvisit, även när den utgår från rätten till sexuellt självbestämmande. Det leder 

vidare till att tanken är att den nuvarande regleringen ska träffa fall där samtycke saknas.114  

 

Sexuella övergrepp är en allvarlig typ av brottslighet där även oaktsamma gärningar framstår 

som straffvärda. En kriminalisering av oaktsamhet anses också ha betydelse i praktiken för att 

motverka av samhället icke önskvärda beteenden. Vidare framgår att en frivillighetsbaserad 

lagstiftning tar sikte på att den som har för avsikt att ha sexuellt umgänge med någon annan 

måste försäkra sig om att viljan till ett sådant sexuellt umgänge är ömsesidig och i det ligger ett 

krav på aktsamhet. Utifrån det presenterade ter det sig som konsekvent att inte bara uppsåtliga 

utan även vissa oaktsamma beteenden mot någon som inte deltar frivilligt bör omfattas av 

straffansvaret. Regeringen konstaterade slutligen att ett oaktsamhetsansvar bör införas för vissa 

sexualbrott om strafflagstiftningen ska kunna erbjuda ett heltäckande skydd av den sexuella 

integriteten och den sexuella självbestämmanderätten.115 Efter en lång utredning trädde de nya 

bestämmelserna beträffande oaktsam våldtäkt i kraft den 1 juli 2018. Hela debatten kring 

samtyckeslagstiftningen är intressant eftersom i princip hela sjätte kapitlet i brottsbalken bygger 

på frivillighet, men inte beträffande incestlagstiftningen vilket redogjorts för. Bestämmelsen är 

absolut oavsett frivillighet, men om det konstateras att den sexuella kontakten förevarit utan 

samtycke aktualiseras våldtäktsbestämmelsen varför det är intressant att studera 

incestlagstiftningens funktion när det incestuösa förlorar bäring eftersom handlingen företagits 

utan samtycke. I likhet med vad som lyftes fram i förgående avsnitt aktualiseras andra 

                                                
113 Prop. 2017/18:177 s. 14–15. 
114 Prop. 2017/18:177 s. 20–21 & 23. 
115 Prop. 2017/18/177 s. 23. 



31 
 

bestämmelser om det är barn under femton år som utsätts samt om den sexuella kontakten 

företagits utan samtycke vilket är intressant utifrån teorier om kriminalisering och varför incest 

ska vara särskilt kriminaliserat.116 

 

                                                
116 Se avsnitt 2.1 & 2.2. 
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3   Från  brott  mot  gud  till  moralisk  (?)  lagstiftning  
Historiskt sett har incestbestämmelserna huvudsakligen handlat om äktenskapsingåendet och 

inte om sexuella handlingar. För personer som var besläktade genom släktskap eller ingifte var 

det förbjudet att gifta sig. Att förbjuda äktenskap mellan nära släktingar skulle ses i ljuset av 

incesttabuns ursprungliga syften. Samtidigt som medborgare generellt kämpade för sin 

överlevnad blev det nödvändigt att stärka banden mellan olika klaner, familjer och stammar. 

En garanti för artens tillväxt och säkerhet skapades genom att upprätthålla ett regelsystem att 

inte gifta sig eller ha samlag inom släkten. Ett av skälen till incesttabut och en väsentlig 

anledning till dess uppkomst var att sexuella handlingar skapade svartsjuka som i sin tur bidrog 

till turbulens i familjelivet. Incest skapade dessutom förvirring bland familjemedlemmar 

beträffande deras förpliktelser och roller. Att skydda barns utveckling menade Justice var det 

starkaste argumentet för att förbjuda incest. Incest förhindrade den omsorg, den uppmuntran att 

bli en självständig person samt det behov av tillhörighet som barn kräver för att kunna 

utvecklas. 117  Föreställningen kring incest och incestförbud har påverkats av religiösa och 

medicinska värderingar i samhället. Det förefaller att dessa influenser kan kopplas till specifika 

tidsperioder.118 

 

3.1   Före  1800-talet  –  Gud,  Gud  och  mer  Gud  

I den Äldre Västgötalagen från 1200-talet går det att finna bestämmelser rörande incest. Det 

som straffbelades var sexuella förbindelser mellan blodsrelaterade familjemedlemmar i 

nedstigande led samt svågerskap. Incest, tidigare blodskam, betraktades i första hand som ett 

brott mot Gud. I dessa mål var kyrkan den dömande instansen.119 Under 1500-talet uppkom en 

reformation vilket ökade den mosaiska lagens inflytande över lagstiftningen och 

bibeltolkningarna tenderade att bli mer bokstavstrogna. I takt med att kyrkan förlorade 

inflytande och makt ökade kungens ansvar för att lagstiftningen överensstämde med Guds ord. 

Det kan också betraktas att släktskapet stod i centrum vid rättsskipningen och handlingen 

diskuterades utifrån närheten i släktskap oberoende av om det var en biologisk eller ingift 

släkting. Incest betraktades som ett mycket grovt brott genom att Guds egna lag brutits. 

                                                
117 Se Justice, 1982, s. 19–22. 
118 Se Clementsson, 2016, s. 11–14 beträffande hennes redogörelse för fenomenet incest.  
119  Se Häthén, m.fl., 2004, s. 16 beträffande incestbestämmelsen i Äldre västgötalagen. Se även Lindstedt 

Cronberg, 2009, s. 106–107. 
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Lagstiftningen omfattade många och avlägsna släktled vilket ledde till att rättsskipningen 

dessutom slog ned på frivilliga sexuella relationer mellan vuxna individer.120  
 

3.1.1   1600-talet  –  fortfarande  en  kränkning  av  Guds  lag    

I 1608 års appendix definierades och straffades incest med döden. Beträffande 

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

föräldrars syskon som var de förbjudna leden.121 Generellt under 1600-talet var det primärt 

sexuella handlingar mellan vuxna individer som samhället befattade sig med, och inte en vuxen 

persons övergrepp mot ett barn. Avseende vedergällning var straffet viktigt eftersom 

försoningen med Gud blev det centrala för straffrätten på 1600-talet. Den dömdes relation till 

Gud återupprättades när hen genomgick straffet under visad och uttalad ånger.122  

 

Guds vrede kunde drabba hela folket kollektivt varför brottet ansågs utgöra ett hot mot 

samhället.123 Det begångna brottet betraktades som lika allvarligt oavsett om det var en kvinna 

eller man som stod åtalad.124 Beträffande frivilligheten var det aldrig något som frågades om 

eller redogjordes för djupare, utan kopplades i första hand till handlingen i sig och inte vilket 

uppsåt som funnits bakom brottet. Den incestuösa handlingen innebar en kränkning av Guds 

lag. Den dömde kunde i teorin endast sonas genom att straffas med döden. Oavsett om 

medverkan i den sexuella handlingen var företagen frivilligt eller var påtvingad gjorde en sig 

skyldig till brottet.125 Det påvisas emellertid att båda parter var skyldiga till incestbrottet, men 

att det fanns utrymme för att mildra straffet då en yngre flicka tvingats till handlingen av sin far 

eller styvfar.126 Bergenheim menar att mörkertalen var stora och att övergreppen mot barn ofta 

skedde i det fördolda utan att de i barnets omgivning märkte något.127 Clementsson redogör för 

att det funnits fall då unga flickor blivit gravida genom incestuösa handlingar och ställts inför 

rätta. I de fallen skonades flickorna från avrättning eftersom de genom tvång eller lockelser fick 

både rättens och släktens stöd. Själva våldet eller utnyttjandet hamnade i fokus istället för 

                                                
120 Lindstedt Cronberg, 2009, s. 110, se även Clementsson, 2016, s. 165 avseende brott mot Guds lag.  
121 Se Clementsson, 2016, s. 94–95. 
122 Lindstedt Cronberg, 2009, s. 110.  
123 Clementsson, 2016, s. 167. 
124 Clementsson, 2016, s. 95, se även Lindstedt Cronberg, 2009, s. 107 avseende att det dessutom, i Bibeln, inte 

gjordes någon skillnad på straffansvaret mellan den yngre och den äldre parten i släktskapsrelationer i rakt upp- 
och nedstigande led. 

125 Clementsson, 2016, s. 114. 
126 Se Lindstedt Cronberg, 2009, s. 111–117 beträffande hennes redogörelse för rättspraxis under 1700-talet. Där 

påvisas att den yngre parten i vissa fall fick mildare straff. 
127 Bergenheim, 2005, s. 33.  
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släktskapet. Hon menar att det var släktskapet som möjliggjorde att utnyttjandet hamnade i 

fokus, eftersom kvinnans beskrivning av relationen som påtvingad accepterades och domarna 

legitimerade då benådningen.128 Trots att regelverket var strikt fanns utrymmet för självständig 

tolkning i de enskilda fallen. Clementsson menar att lagstiftaren därmed hade en möjlighet att 

agera inom de strukturella ramarna.129  

 

3.1.2   1700-talet  –  det  religiösa  hade  fortfarande  rättsväsendet  i  ett  järngrepp  

I början av 1700-talet genomsyrades det svenska samhället av religiösa föreställningar. I Tredje 

Moseboken återfanns incestförbudet vilket hade blivit normerande i svensk lagstiftning genom 

1608 års tillägg till landslagen. Incest likställdes med släktskap genom blodsband baserat på 

giftermål, svågerskap. 130  Kristoffers landslag hade i princip varit oförändrad sedan dess 

tillkomst och under början av 1700-talet ansåg medborgarna att den var obegriplig och inte 

längre samstämmig med nya tidens samhälle. Det hade länge funnits en stark motvilja att ändra 

lagen, även om det var tämligen nödvändigt.131 En lagkommission tillsattes år 1696 för att se 

över den gamla lagen och efter 10 år lämnades deras förslag. Ett eget kapitel om kvinnofrid 

föreslogs att våldtäkt skulle jämställas med samlag med minderårig vilket var något som 

tidigare inte nämnts i lag.132 Bergenlöv menar att det var ett känt faktum att lagar oftast stiftades 

som en eftersläpande kodifiering av normer och värderingar som växt fram i samhället. I dessa 

lägen skapades lagarna efter ett behov av att fastställa och implementera en redan accepterad 

norm, och inte att lagarna skapade nya ramar som medborgarna anpassade sig efter.133  

 

År 1734 antogs lagen134  och i Missgärningsbalken betraktades blodskam som ett särskilt 

allvarligt brott. Båda parter skulle straffas och ansågs delaktiga i brottet eftersom båda utövat 

en syndig handling. Det synsättet menar Bergenheim grundar sig i judiskt-kristen lag och moral 

eftersom det snarare var ett brott mot Guds natur än mot en person eller staten.135 Däremot 

betraktades dödsstraff som ett alltför ingripande straff i förhållande till brottet. 136 

Kriminaliseringen präglades av synen att samlag endast var accepterat inom äktenskapet och 

                                                
128 Se Clementsson, 2016, 118–120, detta baseras på studier av domar som Clementsson gjort och här förlitas på 

henne som sekundärkälla. 
129 Clementsson, 2016, s. 170. 
130 Clementsson, 2016, s. 165.  
131 Se Jägerskiöld, 1984, s. 7–8. 
132 Bergenheim, 2005, s. 35. 
133 Clementsson, 2016, s. 159, se även Bergenlöv, 2004, s. 103, 245.  
134 1734 års lag. 
135 Bergenheim, 2005, s. 36.  
136 Clementsson, 2016, s. 161. 
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de förbjudna leden samstämde i mångt och mycket med 1608 års appendix – blodsrelaterade 

släktingar i rätt upp-och nedstigande led, upp- och nedstigande svågerskap, styvföräldrar/barn 

svåger och svägerska, hel och halvsyskon, syskonbarn och föräldrars syskon.137 

 

Under 1700-talets andra hälft fick upplysningens tankeströmningar ta plats i samhället.138 Gud 

hade tidigare framställts på ett hotfullt sätt och numera som alltmer kärleksfull och förlåtande. 

Liberalismen fick större genomslag och samtidigt framfördes krav på större personlig frihet och 

lika rättigheter på ett generellt plan i samhället.139 Rättsvetenskapen fick också ett uppsving 

under mitten på 1700-talet där det ställdes krav på ökad rättvisa samt humanare och mer 

förutsägbara straff istället för straff som ansågs både brutala och kränkande. Det ställdes även 

krav på att straffen skulle vara världsligt förankrade istället för religiöst förankrade. Under 

denna tidsepok kunde flera av de liberala och humana tendenserna synliggöras och en särskild 

nytolkning av naturrätten avspeglades i och med den förändrande synen på religionen. De nya 

naturrättsteorierna hade en mer rationell syn på statens uppbyggnad, vilket inspirerade till en 

ny syn på straffen. Eftersom religion försvagades i det svenska samhället uppfattades 

incestbrottet inte lika allvarligt som tidigare och istället kom incestbrottet att associeras med 

andra sexualbrott. Incestuösa handlingar beskrevs mer som brott mot sedligheten och 

samhällsmoralen istället för brott mot religionen och Gud.140 Det var viktigare att angripa 

beteenden som, ur ett samhällsmoraliskt perspektiv, uppfattades som oanständiga än att 

fastställa om ett incestförbud hade kränkts. Det var alltså inte den incestuösa handlingen som 

hotade samhället utan de omoraliska och lastbara levnadssätten, oavsett om handlingen hade 

fullbordats eller inte.141  

 

Incestförbudens egentliga syfte och ursprung ifrågasattes av de som önskade en mer liberal 

lagstiftningen. Att lagarna inte var gudomliga och orubbliga accepterades i stor utsträckning av 

både förespråkare för och motståndare mot en eventuell liberalisering av incestförbuden. Det 

blev därför angeläget att söka resonemang utifrån människans natur och hitta ett naturligt motiv 

till förbudets egentliga syfte. De skulle inte låta sig styras av religiösa riktlinjer. Incestförbudet 

                                                
137 1734 års Missgärningsbalk, 59 kap. 1–4 §§. Se även SOU 1976:9, s. 28 beträffande att samlag endast var tillåtet 

inom äktenskapet. 
138 Se Lindstedt Cronberg, 2009, s. 117, se även Malmstedt, 1994, s. 204 avseende upplysningens framfart i 

samhället.  
139 Se Clementsson, 2016, s. 171. Se även Sundin, 1982, s. 50–51 beträffande den allmänna samhällsförvandlingen, 

Malmstedt, 1994, s. 178–181, 187–188, 191 & 204–205 beträffande den förändrade gudsbilden.   
140 Clementsson, 2016, s. 172–173, 205–206 & 223. 
141 Se Clementsson, 2016, s. 225–226. 
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skulle dock inte försvagas eftersom det omgärdades av en naturlig avsky. De mer biologiskt 

förankrade argumenten, beträffande naturligt och onaturligt, ersatte stegvis de religiösa 

argumenten. Att stärka moralkänslan hos de ungdomar som växte upp var dessutom syftet med 

förbudet vilket på lång sikt skulle skapat ett starkt och sunt land.142 

 

3.2   1800-talet  –  liberalismen  får  genomslag  

I början av 1800-talet var Sverige ett förindustriellt samhälle där liberala idéer, med den 

enskilda individens frihet och rätt, ställdes i centrum. Kyrkans monopol på troslivet ifrågasattes 

och den politiska makten förflyttades från kungen och ständerna till riksdag och regering. De 

nya tankarna kring lag och rätt fick betydelse för de lagar som rörde sexuella övergrepp. 

Incestbrottet blev föremål för diskussion under 1800-talets första hälft. I lagkommitténs förslag 

beskrevs incest mellan förälder och barn som ett grovt utnyttjande av föräldramakten. Barnet 

framställdes som ett offer för en maktmissbrukande förälder och enligt Bergenheim kunde här 

ses en förskjutning från brott mot Gud till ett brott mot en enskild person.143  

 

Under 1830-talet upprättade lagkommittén ett förslag till en ny straffbalk som syftade till att 

ersätta 1734 års Missgärningsbalk. I förslaget tog kommittén avstånd från det tidigare religiöst 

stränga synsätt beträffande incest som präglat rätten trädde nu en mer samhällelig syn och 

diskussion fram. Den tog sikte på att det inte längre ansågs försvarbart att den borgerliga 

lagstiftaren endast utgick från Guds egen lag. Nu diskuterades istället det skadliga inflytandet 

på samhället och medborgarna.144 År 1864 utfärdades strafflagen och det slogs fast att incest 

betraktades mindre som ett brott mot Gud och naturen och mer som ett brott mot en person. 

Båda parterna var fortfarande straffbelagda men straffsatserna var betydligt lägre för den yngre 

parten. Barn som var under femton år var inte straffmyndiga utan det krävdes att barnet varit 

över femton år för ett straffansvar.145 Straffet blev avsevärt hårdare för den äldre parten och 

ansvarsfördelningen var tydligt synliggjord i den nya strafflagen.146 Motivet till förändringen 

var att föräldern brutit mot föräldraplikten och att de skadat sitt barn istället för att ha vårdat 

det. Anledningen till varför den yngre parten skulle straffas, dock mildare, framgick inte och 

enligt Lindstedt Cronberg kan det tolkas på olika sätt. Hon menar att den religiösa synden, ett 

                                                
142 Se Clementsson, 2016, s. 232–234. 
143 Bergenheim, 2005, s. 54–56.  
144 Se SOU 1935:68, s. 39. 
145 Bergenheim, 2005, s. 58, 60.  
146 Lindstedt Cronberg, 2009, s. 131, se även SOU 1935:68, s. 39.   
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avsteg från Guds vilja, fortfarande var utslagsgivande men att straffet däremot kunde motiverats 

utifrån en mer sekulariserad moral. Med det menades att den yngre parten genom sitt deltagande 

i den sexuella handlingen intog en oacceptabel eller skadlig moralisk ståndpunkt i samhällets 

ögon.147 Fram till 1864 års strafflag formulerandes aldrig incestparagraferna som ett övergrepp 

utan som en frivillig gärning mellan två vuxna. I de mål där ena parten var underårig eller där 

det åberopades tvång hade domstolen svårigheter att hantera målet. I 1864 års strafflag infördes 

en viktig förändring beträffande barns straffbarhet. Barn mellan 7–15 år var numera helt 

straffria, men däremot kunde barnet givetvis dömas efter fyllda femton år om 

incesthandlingarna fortgick.148  

 

När det religiösa tonades ned öppnades möjligheterna för en omvärdering av incesthandlingar 

i mildare riktning. Dödsstraffet för incestbrottet började ifrågasättas och det ansågs inte längre 

motiverat. I jämförelse med andra brottskategorier framstod inte den enskilda incesthandlingen 

som särskilt samhällsfarlig. Det synsättet var ett resultat av religionens förändrade roll och 

status i samhället och i rättsliga sammanhang förlorade religionen snabbt status och inflytande 

i takt med att statsapparaten sekulariserades.149 Syftet med kriminaliseringen var i första hand 

att värna om moralen vilket innebar en ytterligare liberalisering i jämförelse med den religiösa 

rätten. Synen på brottet kunde betraktas som mer nyanserad eftersom straffet numera kunde 

variera beroende på försvårande eller förmildrande omständigheter. 150  Incestlagstiftningen 

karaktäriserades dock av en förhoppning att kunna styra individers sexuella beteenden. Tidigare 

hade synen på äktenskapet, könsroller och sexualitet varit utmärkande vid dessa brott och 

kvinnor framstod som ett osjälvständigt objekt i förhållande till mannens sexualdrift. I flera av 

de övriga sedlighetsbrotten straffades därför endast mannen, men beträffande incestbrottet 

straffades både kvinnan och mannen.151  

 

3.2.1   Parallellt  –  det  oskuldsfulla  barnet  

Samtidigt som statsmakten övergick från att ha präglats av det religiösa tog föreställningen om 

det oskuldsfulla barnet fart. Synen grundade sig i att barn fick en förändrad roll i familjen och 

samhället i och med industrialismen. Flickor fördes tidigt in i vuxenrollen medan pojkar hölls 

                                                
147 Se Lindstedt Cronberg, 2009, s. 132–133. 
148 Lindstedt Cronberg, 2009, s. 129–131, se även Mats Kumlien, 1997, s. 266–267 beträffande straffbarhetsåldern 

för barn.  
149 Se Lindstedt Cronberg, 2009, s. 127, se även Clementsson, 2016, s. 253.  
150 Se Lindstedt Cronberg, 2009, s. 136. 
151 Se SOU 1976:9, s. 30.   



38 
 

kvar i barndomen vilket också fick betydelse för synen på sexuella övergrepp. Barn var både 

lastbart och oskyldigt varför den nya bilden av barnet blev motsägelsefull. Att barn blev lastbart 

innebar att de tidigt befattades med vuxenrollen och därmed fick ta ansvar.152 Innan 1800-talet 

tycks barn ha betraktats som icke färdiga individer, utan kunskap om det som hörde till 

vuxenvärlden. Därmed fanns ingen anledning till att dölja barnet från könslivet vilket förklarar 

varför barn fick möta vuxenvärldens erotiska liv, men även tillät sig skoja med barn på ett 

sådant sätt som idag skulle betraktas som motbjudande. Det fanns heller ingen tydlig 

lagstiftning som skyddade barn. Enligt Bergenheim torde lagstiftaren visat en större acceptans 

mot våld som begicks mot barn än mot vuxna.153  

 

Sammantaget kan sägas att under 1800-talets första hälft handlade diskussionerna på de 

offentliga arenorna om gränsdragningen mellan det tillåtna och förbjudna. Som redan under 

1700-talet kan här vittnas om hur den religiösa makten mer och mer tonades ned och de sekulära 

förklaringsmodellerna fick ta större plats. Beträffande de första förbuden var frågan i vilket 

syfte de hade utvecklats och om förklaringarna kunde anses ligga i linje med det mer upplysta 

samhället under 1800-talet. Förbuden medförde flera tänkbara och nyttiga ändamål för såväl 

staten som för medborgarna. Ändamålen kunde vara moraliska, praktiska, ekonomiska och 

sociala. Samtidigt som samhällsmoralen var högt värderande framfördes också krav på rättvisa 

och individuell frihet.154 
 

3.3   1900-talet  –  incestbrottets  existens  ifrågasattes  vid  flera  tillfällen  

I början av 1900-talet ersattes religionen av naturvetenskapen beträffande grunden för etik och 

moral. Det ansågs att samhällsmoralen inte längre kunde grundas på det religiösa och i takt med 

att det privatiserade minskade kyrkans inflytande i samhället. Läkarna och vetenskapsmännen 

trädde istället fram som talesmän för samhällets bästa, och familjelivet samt sexualiteten blev 

särskilda frågor för den medicinska expertisen.155  

 

Släktskapsförhållandet var fortfarande i centrum vid incestbrottet i likhet med tidigare 

århundranden och inte det sexuella övergreppet. Den allmänna uppfattningen blev dock att den 

svenska incestlagstiftningen var gammalmodig och kriminaliseringen var alltför ingripande än 

                                                
152 Se Bergenheim, 2005, s. 49–51, Bergenheim, 1998, A, s. 7. 
153 Bergenheim, 1998, A, s. 6–7.  
154 Se Clementsson, 2016, s. 246–247. 
155 Clementsson, 2016, s. 274, se även Bergenheim, 2005, s. 52–53 avseende att läkarna fick större inflytande som 

sakkunniga i samhället redan under 1800-talet.  



39 
 

vad som ansågs skäligt.156 Det tillsattes därför en utredning under 1930-talet för att undersöka 

behovet av en lagändring gällande olika typer av sexualbrott. Incestbrottet fick stor 

uppmärksamhet och utredningen kallades ”Incestutredningen”. Utredarna menade att brottet 

förvisso var ovanligt men förekom tillräckligt ofta för att betraktats som en samhällsfara. 

Utredningen föreslog en lagändring som innebar att den yngre parten straffriförklarades om hen 

var under arton år vid gärningstillfället. Motiveringen tog sikte på att ett barn som utsatts för 

ett incestövergrepp av en förälder inte kunde skuldbeläggas, och att det ansågs psykologiskt 

orimligt att kräva av barnet att våga säga ifrån när hen nådde femton års ålder. Straffhotet 

tvingade dessutom barnen till tystnad och höll dem kvar i förnedringen.157 Då rådande reglering 

straffbelade båda parterna för incestbrottet. En vanlig uppfattning var att barnet hade lockat den 

vuxne till brottet och därför skulle vara medskyldig. Alternativt ansågs barnet så som 

medskyldig med motiveringen att barnet underlåtit att göra tillräckligt motstånd mot den 

vuxne.158  

 

Efter incestutredningen blev det en ändring i strafflagen som trädde i kraft år 1937. Barn 

betraktades inte längre som medbrottsling vid sexuella övergrepp utan barnet erkändes numera 

som ett brottsoffer. Åldersgränsen för övrig straffbelagd handling mot minderårig höjdes 

samma år från tolv till femton år.159 I propositionen till 1937 års lagändring uppmärksammades 

att sexuella kontakter mellan förälder och avkomma kunde se ut på olika sätt. Det har tidigare 

endast fokuserats på graden av släktskap för allvarligheten i brottet, men nu förflyttades fokus 

till att det kunde finnas en maktobalans i relationen. Emellertid kunde det ses tendenser av det 

ställningstagandet redan under 1800-talet då barnet började framställas som ett offer för en 

maktmissbrukande förälder. Det kunde röra sig om ett sexuellt övergrepp eller utnyttjande av 

en person med psykisk defekt eller befann sig i en skyddslös ställning. Vidare konstaterades att 

det kunde innefatta både en långvarig förbindelse, en engångsföreteelse eller en helt frivillig 

förbindelse.160 Det ledde vidare till en ny bestämmelse som tog sikte på att den som förmåtts 

till sexuella kontakter genom missbruk av beroendeställning eller som inte fyllt arton år skulle 

gå straffri.161  

 

                                                
156 Lindstedt Cronberg, 2009, s. 152–153. 
157 Se Bergenheim, 2005, s. 162–164.  
158 Bergenheim, 1998, B, s. 120. 
159 Sutorius, 2014, s. 159.  
160 Prop. 1937:187, s. 76.   
161 SFS 1937:242, 18 kap. 2 a §, s. 474. 
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3.3.1   Parallellt  –  Ursäkter  för  incest?  

Under 1900-talet kom den sociologiska skolan som härskande doktrin i Nordvästeuropa och 

började som en kritik mot de dåliga livsvillkor som följde av industrialiseringen och 

urbaniseringen under 1800-talet i Europa. Den sociologiska skolan utgick från att brottet var en 

effekt av både brottslingens personlighet samt de förhållandena brottslingen levde under. 

Omständigheter som trångboddhet, missbruk och okunnighet var faktorer som bidrog till den 

ökande brottsligheten. Utmärkande för den sociologiska skolan var att straffet inte betraktades 

som vedergällning utan snarare som en individualisering för att uppnå en förbättring hos den 

enskilda brottslingen. Om individualiseringen inte var möjlig skulle straffet syftas till att 

avlägsna det hot mot samhället som brottslingens kriminalitet utgjorde. Brottet studerades 

utifrån både biologiska och sociologiska synvinklar eftersom det ansågs vara en produkt av 

personlighet och miljö. Brottet var inte enbart en följd av den enskilda individens omoral utan 

brottslingen betraktades också som ett offer för social nöd och omständigheter som låg utanför 

ens egna förskyllan. Samtidigt som den enskilde individen skulle ställas till svars för sitt brott 

var det viktigt att uppmärksamma de sociala omständigheter som utlöste den brottsliga 

handlingen.162  

 

3.3.2   Incestproblemet  i  Sverige  –  chockartat    

Under 1940-talet gjordes en utredning om incestproblemet i Sverige eftersom den så kallade 

”Incestutredningen” gav upphov till diskussion mellan jurister, läkare och samhällsforskare. I 

utredningen redogjordes för olika teorier om incestförbudets uppkomst och det konstaterades 

att det inte funnits några hinder för incest i naturen. Kinberg m.fl. menade att allt som rörde 

könslivet var av särskild betydelse och att reproduktionen var en förutsättning för att bevara 

samhället. Fruktsamheten för kvinnor var också en viktig egenskap som kvinnor besatt och 

barnen betraktades som en tillgång i familjen. Sönerna blev jägare, krigare och herdar medan 

döttrarna sågs som en förmögenhetstillgång. Beträffande incestförbudet fanns det en teori som 

tog sikte på att den dominerande ställning som fadern eller hövdingen hade. Det bidrog till att 

han lade beslag på kvinnorna och drev bort de yngre männen från gruppen och tvingade dem 

att söka sig till kvinnor på annat håll.163 Till skillnad från Justices teori om att de tre viktigaste 

faktorerna för uppkomsten av incest var barnen, familjen och miljön, menade Kinberg m.fl. att 

                                                
162 Lindstedt Cronberg, 2009, s. 141–142, se även Häthén, 1990, s. 71–94 & Kumlien, 1997, s. 111–156 för mer 

ingående om den sociologiska skolan.  
163 Se Kinberg m.fl., 1943, s. 19–21, se även W.I. Thomas, 1937, avseende faderns dominerande ställning. 
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incest var vanligast förekommande i de lägre sociala skikten i samhället och utlösande faktorer 

för brottet var trångboddhet, lägre social kompetens samt alkoholmissbruk. Det konstaterades 

dessutom av författarna att abnormitet och psykiska eller intellektuella defekter kunde ligga till 

grund för brottet. Författarna menade även att förövarnas hustru kunde vara en anledning till 

brottet om hennes sexlust var lägre än makens. Slutsatsen som författarna drog var att 

incestutövaren själv inte valt de faktorer som låg till grund för brottet och kunde inte vidare 

skuldbeläggas för handlingen.164  

 

3.3.3   Införandet  av  brottsbalken  år  1965  

Vid införandet av brottsbalken 1965 fick sexuella övergrepp ett ännu viktigare genombrott. Till 

skillnad från tidigare lagstiftning uttrycktes rättsstatens fokus på att skydda individen direkt i 

lagstiftningen. Huvudsyftet var att bereda straffrättsligt skydd för barn och ungdomar mot 

sexuella kränkningar, men också att värna om individens integritet i sexuella hänseenden.165 

Här kan också vittnas om tendenser från lagstiftarens sida att styra sexuella beteenden hos 

medborgarna eftersom begreppet sedlighetsbrott förde tanken till oanständiga handlingar.166 

Beträffande incestbrottet framhöll kommittén i propositionen att sexuella kontakter mellan nära 

släktingar utgjorde ett hinder för en sund och naturlig samlevnad familjen sinsemellan, samt 

annan krets av närstående. Kommittén menade dessutom att det kunde medföra en särskild risk 

för ogynnsamma arvanslag på avkomlingarna. Av det anförda föreslog kommittén en 

straffbestämmelse för dessa typer av sexuella kontakter, men skulle endast begränsas till 

samlag. I andra stycket föreslogs att den som förmåtts till samlag i likhet med våldtäkt, 

frihetskränkande otukt, heterosexuell otukt med ungdom eller som vid samlaget var under arton 

år skulle undgå straffansvar.167 I likhet med dagens motiv till incestlagstiftningen – socialetiska 

och arvsgenetiska skälet – kan här påvisas att de uppkom under 1960-talet, vid införandet av 

brottsbalken för första gången. 

 

Med den nya brottsbalken tillkom ett flertal bestämmelser som kunde konkurrera med 

incestlagstiftningen och särskilt i de fall de omfattade övergrepp mot barn. Det diskuterades 

                                                
164 Se Kinberg m.fl., 1943, s. 48, 107–112, Bergenheim, 2005, s. 167. Se vidare Justice, 1982, s. 98, som dessutom 

menar att dessa tre är uppställda i en tringel där föräldrar är högst upp och barnen och miljön är längst ner i 
triangeln. Hon menar att det inte räcker med att analysera olika drag hos föräldrar och deras barn. Det som 
också måste undersökas är dessa människors bakgrund, rötterna till deras personlighet samt studera den miljön 
de lever i. 

165 SOU 1953:14, s. 228, se även Sutorius, 2014, s. 160. 
166 SOU 1953:14, s. 228.   
167 Prop. 1962:10 s. B 180–181.  
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därför om det var nödvändigt att ha en bestämmelse om incest. Skyddet för barn och ungdomar 

ansågs vara tillgodosedda genom bestämmelserna otukt med barn eller ungdom och om brottet 

var riktat mot en person som var minderåring eller som utsattes för tvång skulle 

bestämmelserna, oberoende av släktskap, aktualiseras. Det kunde här konstateras att det 

allvarliga momentet vid incest med minderåring inte var släktskapet utan att brottet begicks mot 

ett barn.168  

 

3.3.4   Uppmärksammad  SOU  –  endast  sexuella  övergrepp  skulle  kriminaliseras  

Under 1960-talet förändrades allmänhetens syn på sexualiteten, äktenskapet samt olika former 

av samlevnad vilket ledde till att en revidering av sexualbrottslagstiftningen var befogad. Enligt 

direktiven skulle numera en öppen syn på sexuallivet beaktas eftersom fördomar och 

tabuföreställningar under en lång tid hämmat detta. Sexualfrågor diskuterades dessutom öppet 

– i såväl den offentliga debatten som medborgare emellan. I likhet med införandet av 

brottsbalken blev en central fråga enligt direktiven om skyddet för underåriga mot sexuella 

övergrepp. Avseende incest skulle det undersökas vidare vad som låg till grund för 

kriminaliseringen.169  

 

Utredningen utmynnade senare i ett betänkande, Sexuella övergrepp, år 1976 och en 

grundprincip blev att endast övergrepp skulle kriminaliseras. Omoraliska handlingar och 

beteenden skulle lämnas och skuld- och skambegreppen skulle mönstras ut. Att incestuösa 

relationer uppfattades som stötande menade utredningen inte kunde vara ett bärande motiv för 

att kriminalisera handlingarna. Ett argument för att kriminalisera var däremot att incest 

motverkade ett sunt föräldraliv. Familjerollerna skulle inte komma att hållas isär och 

relationerna skulle kompliceras på grund av rivalitet och skuldkänslor. Utredningen slog dock 

ner på argumentet och menade att straffrättsliga ingripanden inte var ägnade att lösa eventuella 

problem inom familjen. Det kunde tydligt utläsas en sexual-liberal anda och beträffande 

incestrelationer föreslogs att de skulle vara straffria om de inte innefattade övergrepp eller 

riktades mot minderåriga. Det var därför inte motiverat att upprätthålla ett generellt 

incestförbud. Utredarna menade istället att den risk för inverkan på det genetiska arvet 

fördubblades mellan kusiner än om halvsyskon fick barn. Den risken fyrdubblas mellan 

helsyskon och föräldrar och barn. Däremot föreföll risken bland kusiner vara liten och endast 

                                                
168 SOU 1976:9, s. 105.   
169 Se Lindstedt Cronberg, 2009, s. 75–76. 
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obetydligt större än bland barn till icke-släktingar och då blev slutsatsen att den fördubbling 

inte var att betrakta som särskilt stor.170 Åldersgränsen för förbudet mot sexuella kontakter med 

barn ändrades från femton år till fjorton år eftersom det var av uppfattningen att barn mognades 

vid den åldern.171  

 

I utredningen blev den centrala frågan beträffande incestbrottet om bestämmelsen var 

nödvändig. I förslaget framgick att alla sexualbrott redan var tillämpningsbara vid släktskap 

mellan gärningsperson och offer. Det framhölls att mål om incest sällan förekom vid svenska 

domstolar men att det exakta antalet var svårt att ange.172 Många av de mål som handlade om 

incest var riktade mot barn och enligt brottsbalken skulle brotten bedömas som otukt med barn 

eller otukt med ungdom. Incestbestämmelsen var tillämplig i de fall där de andra 

bestämmelserna inte kunde aktualiseras. Bibehållandet av straff för incest i brottsbalken 

motiverades med etiska och arvsbiologiska skäl. Det ansågs att incest skulle vara straffbart 

främst för intresset av att kunna ingripa mot förhållanden som skulle förhindra ett sunt 

familjeliv eller som enligt allmän uppfattning betraktades som grovt stötande. Emellertid 

framhölls att incest, som i stor utsträckning ingicks mellan intellektuellt och moraliskt 

undermåliga individer, ansågs medföra särskild risk för ogynnsamma arvanslag. 

Departementschefen menade att incestbrottet skulle vara fortsatt särskilt kriminaliserat för att 

ge ett uttryck för samhällets ogillande av handlingen även när det ingicks helt frivilligt mellan 

vuxna rättskapabla personer.173  

 

Det genetiska argumentet byggde vidare på att vissa sjukdomar endast uppträdde då 

sjukdomsarvanslaget ärvdes från både fadern och modern samt att risken för ett sådant 

sammanträffande var större vid släktskap mellan föräldrarna. Beträffande argumentet var det 

endast ett teoretiskt resonemang och inte underbyggd med empiriska undersökningar samt så 

uttrycktes inget om den faktiska risken att det föddes sjuka barn.174 Vidare ansågs att det 

knappast kunde bestridas att en stor del av medborgarna uppfattade incest som grovt stötande 

och något som hade en negativ inverkan i familjen. De ansågs däremot inte vara bärkraftiga 

argument för kriminalisering. Av den anledningen var det svårt att motivera varför just sexuella 

kontakter mellan nära släktingar skulle åläggas straff. Slutligen menade utredningen att de 

                                                
170 Se SOU 1976:9 s. 52, 107–110 & Lindstedt Cronberg, 2009, s. 75–77.  
171 Lindstedt Cronberg, 2009, s. 76.  
172 SOU 1976:9 s. 103, 105. 
173 Se SOU 1976:9 s. 103–106. 
174 SOU 1976:9 s. 106–107.  
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negativa verkningarna inom familjen på grund av incestförbindelserna var något som inte 

behövdes komma till uttryck vid sexuella handlingar, utan motsvarande problem fanns i 

familjer där incest inte förekom. Mot bakgrund av det anförda menade utredningen att 

straffrättsliga ingripanden inte var ägnade att lösa problem i en familj och därför föreslogs det 

att incestbestämmelsen skulle upphävas.175  

 

3.3.5   Under  början  av  1980-talet  –  en  allt  hårdare  linje    

SOU 1976:9 fick stor kritik och en livlig debatt florerade i samhället vilket resulterade i att en 

ny utredning inleddes år 1977. 176  I likhet med sexualbrottsutredningen från 1976 intog 

kommittén ståndpunkten att frivilliga sexuella kontakter mellan två vuxna individer borde få 

vara tillåtna.177 I avsnittet om grundläggande värderingar skrev kommittén att ”[I] enlighet 

härmed anser kommittén att det inte längre finns anledning att straffbelägga sexuella handlingar 

som företas helt frivilligt av vuxna individer även om de skulle varit släkt med varandra.”178 

Barn som inte hade uppnått myndig ålder riskerade att skadas varför det var av vikt att 

straffbelägga sexuella relationer mellan föräldrar och barn. Beträffande incesthandlingarnas 

straffbarhet utgick kriminaliseringen från de psykiska effekter som handlingen kunde tänkas ha 

på barnet. Barnet hamnade i en emotionell konfliktsituation som de omöjligt kunde lösa själva 

och dessutom ansågs det att den naturligt frigörande processen från föräldrarna försvårades. De 

menade också att barn som utsattes för incest skulle kunna utveckla kroppsliga symtom och 

kunde få det svårt att utveckla kontakter med vänner. Även förmågan att utveckla integritet och 

en sund självbejakelse kunde påverkas negativt.179  

 

Till skillnad mot tidigare utredningar fick sexuella övergrepp mot barn i allmänhet och sexuella 

övergrepp mot barn inom familjen i synnerhet stor uppmärksamhet under 1980-talet. Det kom 

dessutom till insikt att även barnen var utsatta i hemmen och inte bara kvinnorna. Det var inte 

längre okända fula gubbar i parker och på lekplatser som var hoten för barnen, utan de kom från 

barnets närstående – fadern, styvfadern, moderns sambo eller hennes fästman. Utredningar som 

publicerades åren 1990–1991 visade att så var fallet och till följd förändrades synen på hemmet 

och familjen.180  

                                                
175 Se SOU 1976:9 s. 107–110.  
176 Se Lindstedt Cronberg, 2009, s. 79.  
177 SOU 1982:61 s. 61. 
178 SOU 1982:61 s. 61 [citat].  
179 Se SOU 1982:61 s. 95–96, se även Lindstedt Cronberg, 2009, s. 82–83. 
180 Se Lindstedt Cronberg, 2009, s. 83–84. Se även prop. 1991/92:35 s. 1 beträffande syftet med utredningen. 
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3.3.6   I  propositionen  framlades  ett  förslag  om  upphävande  av  incestbrottet  

Under mitten av 1980-talet kom en proposition som tog sikte på att incestbrottet skulle 

upphävas med motiveringen att de övriga bestämmelserna gav ett tillräckligt skydd vilket är i 

likhet med de diskussionerna som fördes vid införandet av brottsbalken. I de fall där den ena 

parten var underårig eller där ett beroendeförhållande hade missbrukats fanns det redan 

reglering som skyddade dessa grupper av offer. Det framhölls dessutom att frivilliga sexuella 

förbindelser mellan nära släktingar inte borde varit kriminaliserade.181  

 

Remissinstanserna var i huvudsak negativt inställda till förslaget och ett argument som lyftes 

var att en avkriminalisering ansågs sakna stöd i det allmänna rättsmedvetandet. Vidare menade 

remissinstanserna att såväl etiska som arvsbiologiska skäl talade mot en sådan förändring. Det 

förtydligades dessutom att om incest hade tillåtits ifrågasattes det om inte också vissa 

familjerättsliga regler borde ha ändrats. Vilka som avsågs specificerades inte i förarbetena. Om 

incestbrottet hade slopats för vuxna skulle det kunna undergräva en allmänt omfattad 

tabuföreställning som vidare medförde att antalet incestuösa förbindelser, även med unga 

personer ökade. Det konstaterades att barn, oavsett ålder, stod i ett starkt beroendeförhållande 

till sina föräldrar. Vissa remissinstanser ansåg att incestbestämmelsen emellertid kunde 

kompletterats med en regel vilken tog sikte på att åtal endast skulle väckas när det är påkallat 

från allmän synpunkt. Det framhölls avslutningsvis i förslaget att det fanns en viss förståelse 

för frivilliga sexuella förbindelser mellan vuxna släktingar, men att efter en samlad bedömning 

av de skäl som presenterades vägde det inte särskilt tungt. Av den anledningen behölls 

incestbestämmelsen i brottsbalken.182 

 

3.3.7   Slutet  av  1900-talet  –  fokus  på  barn  som  skyddsobjekt  

I likhet med tidigare utredningar kom en utredning under mitten på 1990-talet som syftade till 

att öka skyddet för barn mot bland annat sexuella övergrepp. Det konstaterades även att en av 

samhällets viktigaste uppgifter var att skydda barn mot alla former av sexuella övergrepp och 

kränkningar. Barn som utnyttjats i sexuella sammanhang påverkades negativt både socialt och 

känslomässigt. Under år 1990 ratificerade Sverige barnkonventionen vilket var en av 

                                                
181 Prop. 1983/84:105 s. 33.  
182 Se prop. 1983/84:105 s. 33–34. 
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anledningarna till utredningen – den svenska lagstiftningen som innefattade barn behövde 

stämma överens med barnkonventionens artiklar.183  

 

År 1998 tillsattes en sexualbrottskommitté som fick till uppdrag att se över den rådande 

sexualbrottslagstiftningen. Kommittén framhöll i en SOU år 2001 att lagstiftningen avseende 

sexualbrotten hade två huvudsyften och funktioner. Det ena var att kriminalisera sexuella 

övergrepp och kränkningar för att motverka brott. Det andra var att påverka individers 

värderingar beträffande sexualitet och genom ställningstaganden bejaka människors rätt att 

utöva sin sexualitet vilket inte var nya syften i förhållande till tidigare utredningar. I Sverige 

har varje individ, när hen fyllt femton år, rätt att bestämma över sin egen sexualitet så länge 

relationen bygger på frivillighet från båda parter och det borde inte lagstiftaren eller samhället 

ha några invändningar om. 184  Motiveringen ansågs dock inte kunna ligga till grund för 

incestbestämmelsen. De skäl som lades fram för att behålla bestämmelsen var att det i en familj 

lätt kunde uppstå maktförhållanden mellan förälder och barn. Det skulle även uppstå i 

situationer när det varit uttalad frivillighet eftersom maktförhållandet kunde tala för att det inte 

var helt frivilligt från båda parterna.185  

 

Dagens diskussion beträffande incest handlar i princip uteslutande om övergrepp och 

utnyttjande av barn och ungdomar och att problematiken därmed inte handlar om 

incestrelationer mellan två vuxna. Den bestämmelse som oftast är tillämplig vid 

incesthandlingar är våldtäkt mot barn i enlighet med 6 kap. 4 § BrB. Det som är kriminaliserat 

är sexuella handlingar med biologiska barn och barnbarn samt med barn och ungdomar som 

lever i familjen utan att vara biologisk släkt. Det är den moderna och utvidgade familjen med 

dess olika konstellationer som lagstiftningen tar sikte på. Begreppet har mer likställts med 

sexuella övergrepp mot barn inom familjen oavsett släktskap. Vikten av att skilja ut biologisk 

släkt och släkt genom giftermål som har hand om barnens uppfostran är inte lika angeläget 

längre, fokus riktats istället mot att freda barn och ungdomar från sexuella handlingar av 

personer som på något sätt har ställningen som en förälder.186  

                                                
183 Prop. 1994/95:2 s. 7–8.  
184 2001:14, s. 109.   
185 SOU 2001:14, s. 328. 
186 Se Lindstedt Cronberg, 2009, s. 158–159.  
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4   Avslutande  analys  
4.1   Incestbrottets  resa  genom  tiden  
Incestbrottet har förändrats över tid och konstruerats utifrån den aktuella tidsepoken. I 

kommande avsnitt ska en sammanfattning av incestbrottets utveckling redogöras för med fokus 

på lagens motiv samt skyddsintresse. 

 

4.1.1   Allt  har  handlat  om  att  inte  trampa  Gud  på  tårna  

Fram till 1600-talet var kyrkan den dömande instansen och incest betraktades som ett allvarligt 

brott mot Gud. Det utgjorde ett hot mot samhället eftersom Guds vrede kunde drabba hela 

folket. Vid den tiden var incestbrottet utvidgat till att omfatta blodsrelaterade släktingar men 

också ingifta släktingar. Här påvisas att lagstiftningen även omfattade de som hade frivilliga 

sexuella kontakter med varandra. Att barn kunde vara involverade i de incestuösa handlingarna 

var orimligt vilket påvisade att äktenskapet som fundament var det som avsågs att skyddas 

genom lagstiftningen.187 Beträffande barns inblandning i de incestuösa handlingarna menade 

Clementsson att släktskapet möjliggjorde utnyttjandet av unga flickor som lockades till 

handlingarna i det fördolda.188 Mot bakgrund av det anförda påvisas att mörkertalen var stora 

avseende barns involvering i de incestuösa handlingarna varför det möjligtvis primärt var 

vuxnas incest som samhället befattade sig med. Det fanns inte myndigheter som tillvaratog 

barns intressen och dessutom betraktades barn inte som något skyddsobjekt. Det kan även antas 

att i de fallen barn var inblandade tystades det ned, varför det inte nådde fram till allmänheten 

eftersom det hände inom familjehemmets fyra väggar. Allt som hände inom väggarna var 

familjens angelägenhet varför barn kunde utnyttjas i det tysta utan att samhället i stort behövde 

eller kunde befatta sig med det. Det kunde säkerligen möjliggjorts eftersom barn inte hade 

någon skyddsställning i lagstiftningen varför de kunde utnyttjas i det fördolda.  

 

Under 1700-talet betraktades inte incestbrottet som lika allvarligt vilket fick konsekvenser för 

straffet. Det var fortfarande ett brott mot Gud och skyddsintresset var äktenskapet som 

fundament. Däremot fick kyrkan och de religiösa krafterna allt mindre inflytande över 

lagstiftningen och de liberala tankarna fick genomslag. Bergenlövs teori om att lagar 

reformerades utifrån ett behov av att fastställa och implementera en uppkommen och accepterad 

                                                
187 Se Lindstedt Cronberg, 2009, s. 110 beträffande att samhället inte befattade sig med barns inblandning i de 

incestuösa handlingarna. 
188 Clementsson, 2016, s. 118–120.  
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norm kunde varit en anledning till varför incestbrottet blev föremål för utredning under 1700-

talet.189 De liberala tankarna som genomsyrade samhället och att rättsvetenskapen fick ett 

uppsving och blev bidragande faktorer till ifrågasättandet av Guds vilja. Incestbrottets motiv 

skiftades från brott mot Gud till brott mot sedligheten och samhällsmoralen. Här kan påvisas 

att moralen och dess innebörd betraktades som ett skyddsintresse i incestlagstiftningen. Det var 

inte incesthandlingen som sådan som hotade samhället utan det omoraliska beteendet och 

levnadssättet var hoten. Det fanns förmodligen ingen kunskap om effekterna av incestuösa 

kontakter varför moralen fick inta ett centralt motiv för incestlagstiftningens bevarande. 

 

I och med att moralen blev ett bärande motiv för incestlagstiftningen resulterade det i en debatt 

om avkriminalisering. De liberala tankarna avseende människans frihet över sina sexuella 

kontakter ter sig ha varit en av anledningarna till att det fanns motståndare till det rådande 

incestförbudet. Syftet med förbudet började diskuteras och det ansågs att de religiösa 

riktlinjerna inte kunde anses bärande för incestförbudet. Istället skapades resonemang grundade 

på den naturliga avskyn mot incest och det ansågs räcka för att inte avkriminalisera incest. 

Syftet var också att stärka moralkänslan hos unga individer vilket i framtiden skulle skapa en 

stark och sund nation. Resonemanget kring moralen är särskilt intressant eftersom här kan 

bevittnas att moralkompassen för första gången fick genomslag i motivet till bestämmelsen. Att 

incest var ett allvarligt brott mot Gud och att samhället i stort kunde drabbas kunde inte längre 

vara ett försvarbart motiv för en fortsatt kriminalisering av incest. Enligt min mening kan 

motivet om den naturliga avskyn betraktats som en något enkel utväg genom att ge bäring för 

ett moralmotiv i syfte att incest fortfarande skulle varit kriminaliserat. Förvisso fick 

liberalismens tankar genomslag vilket förmodligen bidrog till att det diskuterades om 

bestämmelsen skulle slopas, men uppenbarligen räckte det motivet som grund för att bevara 

bestämmelsen. Här kan även lyftas fram att den naturliga avskyn mot incest möjligtvis hade 

konstruerats och blivit normerande i samhället varför det var angeläget att ändra bestämmelsen, 

vilket överensstämmer med Bergenlövs teori.190 

 

4.1.2   Gud  har  inte  längre  lika  stor  makt  över  lagstiftningen  

Vid sekelskiftet 1800-talet fortsatte de liberala tankarna strömma in i det svenska samhället där 

individens frihet och rättigheter intog en central position. De nya tankarna fick betydelse för 

                                                
189 Se Bergenlöv, 2004, s. 103, 245, se även Clementsson, 2016, s. 159 
190 Se Bergenlöv, 2004, s. 103, 245, se även Clementsson, 2016, s. 159. 



49 
 

ofrivilliga sexuella kontakter och incestbrottet blev föremål för debatt. Incest mellan föräldrar 

och barn beskrevs som ett grovt utnyttjande av föräldramakten. Här blev det en tydlig brytpunkt 

beträffande barns ställning i samhället eftersom barnet numera framställdes som ett offer för en 

maktmissbrukande förälder. Brottet mot Gud skiftades dessutom då det övergick till att mer 

betraktas som ett brott mot en enskild vilket fick genomslag i 1864 års strafflag och för första 

gången kunde incest bedömas som ett övergrepp. Härmed kan slutsatsen dras att barn 

betraktades som ett skyddsintresse i incestlagstiftningen och kunde varit ett resultat av att barnet 

fick en förändrad syn i och med 1800-talets inströmning av industrialismen och föreställningen 

om det oskuldsfulla barnet. Barn ålades dessutom ett mildare straff för incestbrottet vilket enligt 

min mening låg i linje med den nya synen på barnet. Lindstedt Cronberg menar emellertid att 

den yngre parten, genom den sexuella handlingen, intog en oacceptabel och skadlig moralisk 

ståndpunkt i samhällets ögon.191 Här påvisas därför en dragkamp mellan barn som offer för 

incestuösa övergrepp av en maktmissbrukande förälder och den starka moralkompassen som 

präglade det svenska samhället. Trots synen på barnet anser jag att 1800-talet var en viktig 

milstolpe för barnets skyddsställning i det svenska samhället eftersom föräldrar numera kunde 

framställas som maktmissbrukande vid incest. 

 

Vidare under 1800-talet konstaterades det att incest skadade inflytandet på samhället och 

medborgarna. Brottet jämfördes med andra brott som riktade sig mot statens säkerhet, 

medborgarnas liv och välfärd, och det fastställdes att incest inte var lika allvarligt som det 

tidigare getts sken av. Det framgick även att incestlagstiftningen syftade till att styra individens 

sexuella beteenden varför både kvinnan och mannen straffades vid incestbrott. Här kan 

urskönjas ett bevarande av den moralstyrning som kunde noteras redan under 1700-talet. Det 

fokuserades mer på de biologiskt förankrade resonemangen som naturligt och onaturligt vilket 

hade sin grund i moralstyrningen. Det fanns förmodligen en tanke hos lagstiftaren och samhället 

att styra medborgarnas beteenden vilket fick ett ännu större inflytande över incestbrottet. Här 

kan därför betraktas att samhällsmoralen inte fick skadas och bevarande av det ”normala 

samhället” med äktenskapet och barn som oskuldsfulla blev ett skyddsintresse för 

kriminaliseringen.  

 

                                                
191 Se Lindstedt Cronberg, 2009, s. 133. 
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4.1.3   Uppkomsten  av  incest  utreds  

Vidare in på 1900-talet hade den medicinska expertisen fått allt större inflytande och övertog 

därmed sakkunnigheten för samhällets bästa i allmänhet, och familjelivet och sexualiteten i 

synnerhet. Det konstaterades att incest var en samhällsfara trots att det inte förekom alltför ofta. 

Det föreslogs även att barn skulle straffrias helt vilket var något nytt i sammanhanget. Det 

motiverades att barn inte kunde straffbeläggas, eftersom det ansågs orimligt att kräva från barn 

att kunna säga ifrån. Straffhotet tvingade dessutom barn till tystnad och därmed hölls dem kvar 

i förnedringen. Här påvisades återigen ännu ett steg i riktningen att barn blev mer skyddsvärda 

och att incestbrottet kanske kvarvarat för att just skydda barn från att bli utsatta och förnedrade 

eftersom de ändå ansågs medskyldiga.  

 

Samtidigt influerade en kritik mot de dåliga livsvillkoren som ett resultat av industrialiseringen 

och urbaniseringen i det svenska samhället vilket kom att kallas för den sociologiska skolan. 

Det ansågs att incestbrottet var ett resultat av såväl brottslingens personlighet som de 

förhållanden som brottslingen levde under. De pekade på trångboddhet, missbruk och 

okunnighet som nyckelfaktorer till varför incestbrottsligheten ökades. Både biologiska och 

sociologiska aspekter studerades eftersom det ansågs att personligheten och miljön påverkade 

fullbordan av brottet. Brottslingen för incest betraktades på ett sätt som ett offer för social nöd 

och att omständigheterna låg utanför brottslingens egna förskyllan. En annan som kom fram till 

liknande slutsatser om anledningen till incestens förekomst var Kinberg m.fl..192  Däremot 

avgränsade de sig till att det var vanligast förekommande i de lägre sociala skikten i samhället 

och dessutom att alkoholmissbruk var en av faktorerna som ökade incestbrottsligheten.  

 

Den sociologiska skolan är intressant av flera anledningar. För det första är det intressant att 

det skulle belysas varför individer begick incest och det kan betraktas som en enkel utväg att 

skylla på samhället eftersom samhället svårligen kunde stå till svars och förklara sig. Det är 

också intressant att det faktiskt skulle motiveras varför individer hade incestuösa kontakter. 

Med tanke på att det var en sådan omoralisk handling kunde det antas att det behövdes en 

förklaring och något att skuldbelägga eftersom det var så avskyvärt. Utifrån det presenterade 

kan det förvisso ligga någon sanning i de slutsatser som dragits ur den sociologiska skolan och 

från Kinbergs m.fl. utredning. Enligt min mening kan det varit en kombination av faktorerna 

som bidrog till den ökade incestbrottsligheten. Okunnigheten kunde även varit en nyckelfaktor 

                                                
192 Se Kinberg, m.fl., 1943.  
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eftersom medborgarna inte visste bättre om de negativa konsekvenserna och riskerna med 

incest. Enligt min mening kunde det betraktats som ett enkelt sätt att fortplanta sig och skapa 

nya arbetsmyror som kunde försörja familjen. Kinberg m.fl. beskrev även att en hustrus sexlust 

kunde varit lägre än makens vilket kunde var en anledning till varför incest förekom.193 

 

4.1.4   Incestbrottet  börjar  ifrågasättas  mer  frekvent  

Vid införandet av brottsbalken blev ett huvudsyfte att barn och ungdomar skulle beredas ett 

straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp. Samtidigt hade fortfarande liberalismen ett starkt 

inflytande och värnandet om individens sexuella integritet. Beträffande incestbrottet fick 

biologiska förklaringar ligga till grund för den fortsatta kriminaliseringen av brottet vilken i en 

SOU från 1970-talet fick stor kritik.194 Brottet utgjorde ett hinder för en sund och naturlig 

samlevnad mellan familjemedlemmarna och kunde bidra till ogynnsamma arvanslag på 

avkomlingarna vilket var något som lagstiftaren ville förhindra att utsättas för skada. Motivet 

till en straffbestämmelse skulle grundas på rimliga antaganden och inte ett sätt för staten att 

styra beteenden och familjekonstellationer hos medborgarna. Det framhölls dessutom i 

utredningen att risken för ogynnsamma arvanslag inte var särskilt stor och därmed förmodligen 

inte kunde skada i den omfattningen som lagstiftaren ville ge sken av. 

Straffrättsanvändningsutredningen menade däremot att skada var något som drabbade annan 

individ, allmänheten eller staten. Det som avsåg motivet skada i incestbrottet kunde möjligtvis 

inte betraktas som en annan individ vilket är ett intressant resonemang utifrån syftet med 

kriminalisering. Utifrån det ovan presenterade indikerar det att skada uppstår på någon annan 

individ och i incestlagstiftningen tar skadan sikte på ett hypotetiskt foster. Det kan då 

ifrågasättas om skada kan uppstå på ett hypotetiskt foster. 

 

Det diskuterades dessutom vid införandet av brottsbalken och i SOU 1976:9 om 

incestlagstiftningen var nödvändig med tanke på att andra bestämmelser konkurrerade ut 

incestlagstiftningen och särskilt i de fall det omfattande sexuella övergrepp mot barn. Det 

konstaterades att det centrala fokus vid incest med avkomling inte var släktbandet som sådant 

utan det faktum att brottet begicks mot ett barn. Här kan tydligt urskiljas hur teorier om 

kriminalisering och dess syfte diskuterades eftersom incestbrottet var subsidiär till andra 

bestämmelser ifall det avsåg ett övergrepp mot ett barn eller en ofrivillig sexuell kontakt. 

                                                
193 Se avsnitt 3.3.2.  
194 Se SOU 1976:9. 
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Skyddet för barn och unga – som var huvudsyftet – kom redan till uttryck genom andra 

bestämmelser. Beträffande incest mellan vuxna var det inget som fokuserades djupare på utan 

det primära fokus låg på de fall då barn utsattes. Incestlagstiftningens fortsatta kriminalisering 

kan ha sin grund i att det ansågs som avskyvärt. I utredningen framhölls att de omoraliska 

handlingarna skulle lämnas och skuld- och skambegreppen skulle mönstras ut.195 Det innebar 

att de incestuösa handlingarna som uppfattades som stötande inte kunde ligga till grund för en 

kriminalisering. Ett bärande motiv var däremot att incest motverkade ett sunt föräldraliv vilket 

kan tolkas som ett skyddsintresse. Trots detta ansågs det att straffrättsliga ingripanden inte 

avsåg att lösa eventuella problem inom familjen. Syftet med kriminalisering var inte att 

motverka familjeproblem och kunde inte betraktas som ett legitimt motiv till kriminalisering 

av incestbrottet eftersom det inte kunde betraktas som varken ett skyddsintresse eller skada på 

något. Enligt min mening finns det viss bäring för att straffrättsliga ingripanden inte borde tagit 

sikte på skyddet av familjen vilket var av större vikt vid tidigare århundranden. Numera hade 

barnet fått status som ett skyddsobjekt. Enligt min mening hade incestlagstiftningens motiv 

varit mer bärkraftiga om det uttrycktes ett skydd för barn mot exempelvis maktmissbrukande 

föräldrar i bestämmelsen. 

 

4.1.5   Negativa  effekter  på  barn  som  utsatts  för  incestövergrepp  

SOU 1976:9 fick stor kritik och en livlig debatt inleddes vilket resulterade i en ny utredning. 

Ståndpunkten avseende incestproblematiken var att frivilliga sexuella kontakter mellan två 

vuxna individer skulle vara tillåtna. Det var däremot av vikt att straffbelägga sexuella relationer 

mellan vuxna och barn som inte uppnått myndig ålder eftersom det fanns risk att barnet 

skadades. Här påvisas att skyddet för barn fortfarande fick genomsyra lagstiftningen och var 

såväl ett skyddsintresse som något som kunde skadas. Om det däremot kom till uttryck i 

incestlagstiftningen var något oklart enligt min mening. Incesthandlingens straffbarhet utgick 

från de psykiska effekter som handlingen kunde tänkas inverka på barnet. Det fanns flera 

riskfaktorer för barn som utsattes för sexuella övergrepp av sin förälder vilket lyftes fram i 

utredningen. Däremot kunde det ifrågasättas om riskfaktorerna endast förekom vid 

incestövergrepp eller om det även uppstod vid sexuella övergrepp mot barn generellt. 

Riskfaktorn beträffande frigörelsen från föräldrarna var givetvis en faktor som endast kunde 

uppstå vid incestövergrepp då det handlade om relationen mellan en förälder och barnet. En 

annan riskfaktor var att de kunde utveckla kroppsliga symtom och svårligen skapa kontakter 

                                                
195 Se Lindstedt Cronberg, 2009, s. 76, se även SOU 1976:9 s. 52. 
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med andra människor vilket jag menar kan betraktas som en risk som kunde uppstå vid ett 

sexuellt övergrepp oavsett om gärningspersonen var ens förälder eller en helt annan person. 

Förmågan att utveckla integritet och en sund självbejakelse kunde även påverkas negativt vilket 

enligt min mening kunde uppstå vid ett sexuellt övergrepp oavsett om gärningspersonen var en 

förälder eller en annan person. Att just dessa faktorer skulle varit framträdande vid incest 

betvivlas och anses enligt min mening inte ge bäring för ett särskilt skydd för barn, eftersom 

riskerna kunde uppstå oavsett vem som utsatte dem för sexuella övergrepp. Utifrån det 

presenterade ter det sig som att lagstiftaren avsåg att hitta anledningar till varför incest var 

avskyvärt och dåligt. De riskfaktorer som borde lyfts fram betydligt mer var 

maktmissbruksproblematiken från en förälders sida vilket kommer analyseras senare varför det 

lämnas här.   

 

Ifrågasättandet av incestbrottet fortsatte in på 1980-talet, men det fanns dock motståndare till 

förslaget och det ansågs att en avkriminalisering saknade bäring i det allmänna 

rättsmedvetandet. Det ansågs att de etiska och arvsbiologiska skälen hade bäring för en fortsatt 

kriminalisering av brottet och även att de incestuösa kontakterna mellan unga skulle ökats vilket 

kan förstås enligt min mening. Incest skulle möjligtvis förekomma oftare om förbudet 

upphävdes och accepterades i samhället. Det var vissa remissinstanser som ansåg att 

incestbestämmelsen kunde kompletteras med en regel. Bestämmelsen tog sikte på att åtal endast 

skulle väckas om det var påkallat från allmänhetens sida vilket är ett förslag som till viss del 

förstås men som också kunde fått förödande konsekvenser för Sverige som rättsstat.196 När det 

å ena sidan blir påkallat från allmänheten kan det vara på grund av att det, utåt sett, 

uppmärksammats en missbruksproblematik eller liknande vilket kan vara ett sätt att skydda 

barn från en maktmissbrukande förälder. Å andra sidan kan det bli godtyckliga resonemang och 

flera av de grundläggande rättsstatsprinciperna, som rättssäkerhet, kan komma att äventyras. 

Bestämmelsen kvarblev och enligt min mening var inte det helt oväntat med tanke på att barn 

hade fått allt större skydd generellt och det skulle nog ansetts något bakåtsträvande om incest, 

där barn verkligen kan komma att utnyttjas i det fördolda, hade avkriminaliserats.  

 

4.1.6   Barnkonventionen  ratificeras  och  skyddet  för  barn  stärktes  ytterligare  

Vid 2000-talet stärktes skyddet för barn mot bland annat sexuella övergrepp ytterligare och blev 

en av samhällets viktigaste uppgifter. Det konstaterades att sexualbrotten hade två huvudsyften. 

                                                
196 Se prop. 1983/84:105 s. 33–34. 
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Det ena var att kriminalisera sexuella övergrepp och kränkningar för att motverka brott. Det 

andra var att påverka medborgarnas värderingar beträffande sexualitet och acceptera individers 

rätt över sin sexualitet. Det framhölls att individer över femton år har rätt att bestämma över sin 

egna sexualitet så länge relationen bygger på frivillighet från båda parterna och att samhället 

inte ska ha vidare invändningar mot det. Utifrån ställningstagandet kan det te sig märkligt att 

incest var kriminaliserat och ett undantag från den sexuella frivilligheten. Motiveringen 

omfattade inte incestuösa kontakter, eftersom konflikter tenderade att uppstå mer frekvent 

avseende maktförhållandena mellan föräldrar och barn om incest avkriminaliserades. Det 

ansågs även att den uttalade frivilligheten möjligtvis kunde äventyras eftersom ett 

maktförhållande kunde påverkat den. Resonemanget har återkommit under senare delen av 

1900-talet i takt med att barn fick ett större skydd inom straffrätten och frivilligheten kunde 

absolut ha äventyrats. I likhet med det tidigare presenterade var det ett ytterligare motiv till att 

barn var ett skyddsintresse i incestlagstiftningen. 

 

4.2   I  vågskålen  –  inte  överkriminalisera  och  ett  skydd  för  barn    

Utifrån det ovan presenterade framgår att intressena varit föremål för debatt vid flera tillfällen 

beträffande incestlagstiftningen varför det är intressant att analysera om motiven och 

skyddsintressena i incestlagstiftningen idag har bäring utifrån de två teoretiska ramverken. 

 

En kuriosa som varit ett av skälen till varför uppsatsämnet valdes från första början är hela 

debatten kring samtycke och sexuella kontakter i kombination. Sjätte kapitlet brottsbalken 

avseende sexualbrott bygger på samtycke i och med samtyckeslagstiftningen 197  som 

debatterats, utretts och nu fått genomslag i lag sedan den 1 juli 2018. Hela kapitlet präglas i 

princip av samtycke, bortsett från de brott där samtycke inte kan vara aktuellt. Det är primärt 

sexualbrott mot barn under femton år, eftersom de har absolut skydd och inte har förmågan att 

samtycka utifrån deras ålder, men även incestlagstiftningen. Det har ingen betydelse om 

parterna samtyckt till den sexuella handlingen, om de är syskon eller familj198 begår de ett brott 

vilket kan förefalla tämligen märkligt. Incestbestämmelsen som sådan i 6 kap. 7 § BrB 

förutsätter ingen brottslig handling som tvång, hot, våld eller liknande utan det som fokuseras 

på är släktskapet mellan parterna. Det kan förefalla motsägelsefullt att sjätte kapitlet numera 

har ett sådant fokus på samtycke, men att det däremot inte har någon som helst betydelse när 

                                                
197 Se prop. 2017/18:177. 
198 Med familj menas här föräldrar och deras biologiska avkomlingar.  
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det kommer till incestuösa kontakter bara för att parterna är besläktade. Enligt min mening kan 

det ifrågasättas om det ligger i linje med samtiden och det som sexualbrottsutredningar jobbat 

för under många år samt med den, rent rättsliga, systematiken i kapitlet. 

 

4.2.1   Dagens  motiv  till  incestförbudet  

Utifrån den historiska redogörelsen av incestlagstiftningen kan det noteras att den varit föremål 

för en debatt om avkriminalisering vid flera tillfällen. Det har ansetts att bestämmelsen å ena 

sidan inte kan byggas på moraliska ställningstaganden, men å andra sidan har skälen för 

incestlagstiftningen ansetts ha legitim bäring varför incest aldrig avkriminaliserats. Dagens 

debatt kring incest handlar i princip uteslutande om övergrepp och utnyttjandet av barn och 

ungdomar. Den bestämmelse som oftast blir tillämplig vid incest är våldtäkt mot barn och det 

har tidigare, som presenterats ovan, varit av vikt att skilja på biologisk släkt och släkt genom 

giftermål men är något som numera inte är lika angeläget. Fokus har istället riktats mot att freda 

barn och ungdomar från sexuella handlingar av personer som på något sätt innehar rollen som 

en förälder. Enligt min mening är det ett modernt sätt att betrakta såväl barn och ungdomar som 

familjekonstellationen i sin helhet. Det ter sig att de arvsbiologiska skälen som betraktas som 

skadan på något inte borde ha den stora bäring för incestbestämmelsens kvarvarande. Det borde 

snarare vara skyddet för barn mot maktmissbrukande föräldrar i beroendeställning vilket enligt 

min mening är ett mer hållbart resonemang utifrån ändamålet med ett skyddsintresse. Däremot 

är det endast biologiskt besläktade familjemedlemmar som kan omfattas av incestbestämmelsen 

varför resonemanget förlorar bäring beträffande skyddet för barn mot sexuella övergrepp och 

maktmissbrukande föräldrar i beroendeställning. Vad avses egentligen att skyddas? 

Resonemanget om en maktmissbrukande förälder i beroendeställning kan endast komma i fråga 

om det riktas mot biologiska barn. Det innebär att barn som är adopterade eller på annat sätt 

inte är biologiskt besläktade med sin förälder inte kan omfattas av incestlagstiftningen vilket är 

anmärkningsvärt utifrån det ovan presenterade om det moderna sättet att se på familjen och 

dess konstellationer. Det är något som kan ifrågasättas utifrån dagens incestlagstiftning vilket 

inte ligger i linje med det rådande barnperspektivet som ska genomsyra svensk lagstiftning. Det 

innebär dessutom att äventyrandet av frivilligheten inte kan bli föremål för diskussion om 

avkomlingen inte är biologisk eftersom det inte finns någon föräldramakt som missbrukats då 

den relationen inte omfattas av incestbestämmelsen. 
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Idag motiveras kriminaliseringen både av socialetiska och arvsgenetiska skäl vilket tar sikte på 

ogynnsamma arvanslag samt ett förhinder mot en sund och naturlig samlevnad mellan 

familjemedlemmarna. Det framgår dock ingenting om det uttryckliga skyddet för barn som 

enligt min mening borde ha större inflytande för incestbrottets motiv. Utifrån det ovan 

presenterade finns det tydliga indikationer på att incestlagstiftningen kvarblivit av den 

anledningen att barn kan utnyttjas av en maktmissbrukande förälder. Det kan antas att 

lagstiftaren ansåg att motivet om att skydda barn mot sexuella övergrepp inte behövdes i 

incestlagstiftningen eftersom det skyddet redan kommer till uttryck i andra bestämmelser i 

sjätte kapitlet brottsbalken. Som nämnts ovan omfattar det endast biologiska barn och utifrån 

skyddet för avkomlingar kan det anses att adoptiva avkomlingar, över femton år, som på pappret 

samtycker till samlag med sin förälder kan komma att utnyttjas i betydligt högre utsträckning 

eftersom det inte skulle bli en fråga. Enligt min mening är det problematiskt utifrån skyddet för 

barn mot sexuella övergrepp och speciellt inom familjen, oavsett om de är besläktade eller inte. 

 

Det är dessutom bara den äldre parten, föräldern, som åläggs ett straffansvar. Motiveringen 

framgår inte av förarbetena men det kan vara ett sätt att tydliggöra vem lagstiftaren anser bär 

ansvaret för brottet och är även ett ställningstagande som framhållits i lagstiftningen och 

motiven sedan mitten på 1800-talet. Det framgick att barn inte kunde lastas för brottet och gav 

även ett uttryck för att en person i beroendeställning inte kunde utnyttja föräldramakten och 

därmed ha sexuella umgängen med sin avkomling. Det visar på att skyddet för att en förälder 

inte skulle missbruka sin ställning faktiskt straffbelades vilket är att betrakta som ett 

skyddsintresse utifrån de teorier om kriminalisering som presenterats. Emellertid kan det 

ifrågasättas om avkomlingen är 35 år och föräldern är 55 år gammal. Borde det fortfarande vara 

ett straffansvar för endast föräldern? Kan det verkligen ligga i linje rådande principer om 

kriminalisering och dess syfte? Enligt min mening ter det sig en aning märkligt att avkomlingen 

fortfarande skulle ha ett behov av att vara i skyddsställning om avkomlingen är en vuxen 

människa och därav även avkomlingens obefintliga straffansvar. Utifrån teorierna om 

kriminalisering kan det anses att skyddsintresset, onaturlig samlevnad i familjen, inte blir 

särskilt applicerbar. Om det avser den familj som avkomlingen och föräldern är en del av 

tillsammans behöver det inte skapa en sådan onaturlig samlevnad mellan familjen, eftersom 

avkomlingen som är 35 år säkerligen har ett eget liv och har ett eget boende. Emellertid menar 

Asp m.fl. att bedömningen av incest blivit mer tolerant och vad som exakt menas med det 

framgår inte tydligt, men det kan antas att incest inte är lika avskyvärt som det tidigare har 
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betraktats i samhället.199 Det kan också bero på att skyddet för främst barn kommer till uttryck 

i andra bestämmelser som bidrar till att sexuella övergrepp mot barn i princip är vattentätt 

beträffande lagföring. Mot bakgrund av det ovan nämnda kan det antas att incestuösa relationer 

mellan vuxna individer ter sig en aning överflödig. 

 

I barnkonventionen finns det artiklar som tar sikte på att barn ska skyddas mot våld och 

övergrepp och att konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda barn mot 

dessa. Utifrån det ovan redovisade kan det å ena sidan anses att incestbestämmelsen är rådande 

av anledningen att undvika att barn utsätts för sexuella övergrepp trots att de varit över femton 

år och medgivit att det förelegat samtycke. Precis som det framhållits ovan kan graden av 

frivillighet ha äventyrats när det gäller mot ens förälder på grund av barnets respekt mot denne 

vilket inte kan anses ligga i linje med skyddet för barn mot sexuella övergrepp. Det kan antas 

att barn samtyckt för att inte bli osams med föräldern eller för att barnet står i beroendeställning 

till sin förälder. Å andra sidan finns det bestämmelser i barnkonventionen vilken tar sikte på att 

barns integritet och självbestämmande ska vara framträdande och värnas om i principen om 

barnets bästa. Om barnet hypotetiskt är över femton år och vill ha ett sexuellt umgänge med sin 

förälder begränsas den rätten då ens förälder blir åtalad och eventuellt fälld för brottet också 

eftersom det är olagligt. Det kan däremot vara skadligt för barn att leva i en miljö med en 

förälder som utsätter dem för incestuösa övergrepp utifrån såväl principen om barnets bästa 

som rätten att inte bli utsatt för sexuella övergrepp vilket framhålls av såväl Justice som i SOU 

1982:61.200 Det kan däremot, som ovan nämnt, inte bli föremål för incestbrott om avkomlingen 

inte är biologisk avkomma till föräldern vilket enligt min mening inte ligger i linje med skyddet 

för barn och principen om barnets bästa. 

 

Justice menar däremot att incestlagstiftningen är att betrakta som ett uttryckligt skydd för barn. 

Att fokus har förflyttats från samhällets överlevnad och familjens funktionsduglighet som 

ekonomisk enhet till barnets rätt till en hälsosam utveckling, befriad från utsättandet av sexuellt 

missbruk eller olämpliga närmanden. Dem menar vidare att incest äventyrar barns trygghet 

vilket enligt min mening borde vara ett primärt motiv till incestlagstiftningen, som inte framgår 

av motiven till dagens incestförbud. Vad som framkommit tidigare uttrycktes i SOU 2001:14 

att det kan uppstå en annan typ av maktförhållande när det handlar om familjen som kan påverka 

frivilligheten i negativ bemärkelse för barnet. Det kan finnas en uttrycklig frivillighet men med 

                                                
199 Se Asp m.fl., 2015, s. 142. 
200 Se avsnitt 2.3 samt 3.3.5. 
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hänsyn taget till det förtroende barnet känner för sina föräldrar kan det påverka graden av 

frivillighet. Det är enligt min mening ett legitimt resonemang och något som borde framhållas 

tydligare i förarbetena till incestbestämmelsen, som dessutom ligger i linje med principen om 

barnets bästa. Rättsliga aktörer ska verka för att bland annat skydda barns fysiska integritet 

vilken kan komma att äventyras vid incestuösa övergrepp. Det är därför av särskild vikt att det 

framgår när något ska vara till skydd för ett barn vilket enligt min mening borde ges mer uttryck 

för i incestbestämmelsen. Eftersom hela svenska rättssystemet präglas av ett barnperspektiv ter 

det sig särskilt angeläget att det även kommer till uttryck i incestlagstiftningen. Av den 

anledningen har incest varit föremål för en debatt om avkriminalisering, och eftersom motiven 

till incestlagstiftningen reviderats och ändrats flitigt under århundradena. Mot bakgrund av att 

barnkonventionen numera är svensk lag är det angeläget att lyfta fram om en lagstiftning finns 

till skydd för barn. Det kan emellertid anses att skyddet redan kommer till uttryck i 

barnkonventionen. Det återstår att se vilken betydelse det får att konventionen numera är 

inkorporerad som särskild lag. 

 

4.2.2   Kommer  skyddet  till  uttryck  i  andra  bestämmelser?  

Beträffande skyddet för barn har det konstaterats att det redan kommer till uttryck i andra 

bestämmelser i sjätte kapitlet i brottsbalken varför incestbrottet kan te sig som en bestämmelse 

som fortfarande är rådande på grund av, bland annat, moraliska grunder. Resonemanget har 

dessutom varit en anledning till debatt om en avkriminalisering av incestbrottet. De moraliska 

argumenten tar sikte på att först skapa en accepterad norm där incestuösa handlingar är 

motbjudande och avskyvärda och att därefter kunna styra beteenden hos medborgare. Det kan 

konstateras att incestuösa handlingar genom århundranden inte varit ett accepterande beteende 

vilket varit en föreställning, i vart fall, sedan 1200-talet. Det kan även framhållas att 

motiveringen i princip alltid varit densamma – att incestuösa handlingar är avskyvärda – men 

att den förklarats på olika sätt utifrån tidseran. Motivet hade inte haft avsevärd hög bäring idag 

om det uttrycktes i förarbetena att incest är olagligt eftersom det är att betrakta som ett brott 

mot Gud. Det faller på sin egen orimlighet eftersom svenska samhället inte längre präglas av 

den religiösa tron i den mån att det kan vara ett motiv för rådande lagstiftning. Av den 

anledningen anses det att motiven för en fortsatt kriminalisering av incestbrottet reviderats 

utifrån de influenser som florerat i samhället under den aktuella tidsepoken.  
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I förarbetena till dagens incestlagstiftning kan det ovan nämnda resonemang kopplas till det 

socialetiska skälet vilket tar sikte på att incest är avskyvärt i samhällets ögon varför det är 

olagligt, oavsett frivilligheten, och enligt min mening skyddsintresset för incestbrottet. I 

förarbetena uttrycks att motivet riktas mot att hindra en osund och onaturlig samlevnad inom 

familjen och det moraliska begreppet i denna motivering är onaturlig vilket enligt min mening 

ter sig vara något som inte hör till den accepterande normen i samhället. De moraliska motiven 

har fått betydligt större inflytande över incestbrottet vilket påpekades i det förra avsnittet, 

eftersom det antogs att motiven för incestbestämmelsen behövde revideras i takt med att Gud 

inte hade lika stort inflytande.201 Enligt min mening fanns det inte någon annan kvalificerad 

motivering till varför incest skulle vara särskilt kriminaliserat utan lagstiftaren tillämpade 

moraliska argument eftersom det var att betrakta som en enklare utväg för ett kvarvarande av 

incestbrottet. Det ansågs dessutom som en accepterad utväg eftersom det redan då var en 

rådande norm att incest var motbjudande och förbjudet på grund av den anledningen att Gud 

skulle ta ut sitt vrede på medborgarna kollektivt.   

 

Det kan anses att incestlagstiftningen är en aning överflödig utifrån de redovisade teorierna om 

kriminalisering eftersom bestämmelsen är subsidiär till de andra bestämmelserna i sjätte 

kapitlet i brottsbalken som omfattar sexuella kontakter med individer under och över femton 

år. När det handlar om samlag med en avkomling under femton år aktualiseras 6 kap. 4 § BrB, 

våldtäkt mot barn. Bestämmelsen gällande våldtäkt mot barn har varit en del av svensk 

lagstiftning under lång tid och är en bestämmelse där skyddet för barn under femton år kommer 

till uttryck direkt i bestämmelsen och är en grupp som de facto är i behov av ett absolut skydd 

mot alla former av sexuella övergrepp. Poängen är att om föräldern har samlag med 

avkomlingen under femton år frångås i stort den incestuösa handlingen och det är övergreppet 

i sig som det flyttas fokus till varför det kan ifrågasättas varför incestbestämmelsen kvarstår 

utifrån resonemanget. Uppenbarligen finns redan ett skydd för barn mot sexuella övergrepp, i 

såväl de subsidiära bestämmelserna i sjätte kapitlet men också i barnkonventionens artiklar om 

skyddet mot sexuella övergrepp, och detsamma för de handlingar där det inte förekommit något 

samtycke. Frågan blir därför om svensk lagstiftning ska begränsa den sexuella 

självbestämmanderätten om det faktiskt ingås med samtycke från båda parterna. 

 

                                                
201 Jfr 4.1.1 & 4.1.2. 
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Emellertid är det intressant om ett av motiven till dagens incestförbud borde vara att alla 

avkomlingar har behovet av skydd. Det har beskrivits att barn kan utnyttjas av 

maktmissbrukande föräldrar i beroendeställning men gäller det oavsett hur gammal 

avkomlingen är? Det är intressant utifrån teorierna om kriminalisering och om det verkligen 

finns ett skyddsintresse för den vuxne avkomlingen att ha sexuellt umgänge med sin förälder. 

Utifrån det redogjorda finns det risker som kan påverka och ha en negativ inverkan på barn som 

har sexuellt umgänge med en förälder. Enligt min mening är det dock tveksamt om riskerna 

fortfarande kvarstår om avkomlingen är vuxen, självförsörjande och exempelvis har ett eget 

boende. Det är tveksamt om det fortfarande finns ett skyddsintresse mot en maktmissbrukande 

förälder då föräldern inte har vårdnaden när avkomlingen har fyllt arton år och möjligtvis inte 

heller har någon ekonomisk beroendeställning gällande husrum och mat. Här kan övervägas 

om kriminaliseringen av incest är överflödig när det avser två vuxna individer som har frivilliga 

sexuella kontakter. Frågan som kan ställas är vad för skada som kan uppstå vid den typen av 

sexuellt umgänge med sin avkomling. Självfallet finns risken för ogynnsamma arvanslag men 

som konstaterats ska skada vara på annan individ, samhället eller staten och inte på ett 

hypotetiskt foster. Enligt min mening är det är ett alltför långtgående ingripande på den sexuella 

integriteten och självbestämmandet.  

 

4.2.3   Kriminalisering  och  incest?  

Teorin om kriminalisering kan brytas ned till olika anledningar till varför något kriminaliseras. 

En av dem är den allmänpreventiva teorin vilken tar sikte på att motverka skadliga beteenden, 

brutalitet och omoral i samhället som å ena sidan kan vara en motivering till varför incest 

fortfarande är kriminaliserat. Ett av motiven är det arvsgenetiska vilket kan anses ligga i linje 

med den allmänpreventiva teorin. Det skadliga beteendet skulle kunna kopplas till det 

incestuösa samlaget som lockar och det skadliga som uppstår av det kan betraktas som de 

ogynnsamma arvanslagen som kan bli till följd av det skadliga beteendet. Å andra sidan har 

kunniga inom vetenskapen konstaterat att det finns en risk för ogynnsamma arvanslag men inte 

tydligt redogjort för hur stor risken är. En annan viktig aspekt är det faktum att bara för att 

exempelvis en mor och sin son har samlag behöver det inte leda till en graviditet och ett 

skapande av ett nytt liv. Själva samlaget i sig kan inte anses skapa skadliga beteenden hos 

medborgare eftersom det är en rättighet att själv bestämma över sin sexualitet. Emellertid har 

det kunnat utvisas i historien att det skadliga varit det incestuösa beteendet hos medborgarna. 

Vidare kan därför motverkandet av omoralen och det avskyvärda beteendet ligga i linje med 
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incestlagstiftningen eftersom det enligt gemene mans uppfattning är avskyvärt med incestuösa 

beteenden vilket har redogjorts för och har betraktats som en accepterande norm genomgående 

under århundranden fram till dagens incestlagstiftning.202 Mot bakgrund av det anförda kan det 

ifrågasättas om lagstiftning verkligen ska baseras på moraliska föreställningar som påverkar 

medborgarnas beteenden. 

 

Lernestedt menar att kriminalisering inte får användas som ett verktyg för att endast skydda 

moralen vilket inte riktigt är fallet här eftersom moralen kan ses som en grund för 

kriminaliseringen av incest men inte den enda grunden.203 Det kan ändå, enligt min mening, 

anses problematiskt om en av de två motiven till varför incest fortfarande är särskilt 

kriminaliserat består av moraliska föreställningar. Det kan antas att staten konstruerat beteendet 

och inställningen hos medborgarna sedan, i vart fall, 1200-talet att incest är något vedervärdigt 

och fel. Det var främst något som Gud tyckte, i vad som föreskrevs i bibeln, som senare 

accepterades som en norm. Vidare menar Lernestedt att moralbildning är ett sätt att betrakta 

hur olika åsikter påverkar medborgarna. 204  Moralbildningen uppkommer genom att ett 

straffhot, incestförbudet, i kombination med en psykologisk instinkt mot att begå den 

kriminaliserade gärningen, avskyvärt att ha incestuösa kontakter, vilket enligt min mening inte 

är utmärkande för incestbrottet.  

 

Däremot kan det tydligt utläsas vilket redogjorts för tidigare, att incestlagstiftningen under lång 

tid varit normerande eftersom incest i vart fall på något sätt varit avskyvärt vilket kommit till 

uttryck i såväl lagstiftning som i bibeln, varför det förefaller nästintill otänkbart att 

avkriminalisera incest. I utredningen205 från 1970-talet kunde det dock utläsas att det fanns 

familjer där båda föräldrarna hade latenta sjukdomsanlag till en ärftlig sjukdom utan att de var 

besläktade vilket fick effekten att barnet blev sjuk, och här var det ingen fråga om ett förbud att 

fortsätta ha sexuella förbindelser och föröka sig. Sammantaget uttrycktes i utredningen att det 

inte var försvarligt att grunda motiven till incest på de genetiska riskerna. Resonemanget 

uppkom för första gången här under 1970-talet och hade inte tidigare reflekterats över på 

utredningsnivå och resonemanget är intressant på flera sätt och speciellt i förhållande till 

moralmotivet som redogjorts för ovan. Det kan därför ifrågasättas vad staten egentligen avsåg 

                                                
202 Se kapitel 3. 
203 Se Lernestedt, 2003 s. 224–225. 
204 Se avsnitt 1.7.2.5. 
205 Se SOU 1976:9. 
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att skydda, om det verkligen var de ogynnsamma arvanslagen eller om det faktiskt var det starka 

moralmotivet som redan hade fått genomslag genom en accepterande norm. Mot bakgrund av 

det redogjorda ter det sig att moralmotivet fått stort och betydande genomslag för rådande 

incestlagstiftning. Om fallet var sådant att staten och lagstiftaren ville förhindra ogynnsamma 

arvanslag som skulle leda till att avkomlingen blev sjuk borde de rimligtvis även haft viljan att 

skydda avkomlingar åt föräldrar med ärftliga sjukdomar. Enligt min mening är det dock att 

betrakta som en allt för ingripande åtgärd på medborgarnas frihet och sexualitet. Emellertid 

borde det också ansetts vara en allt för ingripande åtgärd beträffande incestuösa relationer 

mellan vuxna individer. 

 

En annan aspekt av kriminalisering är vedergällningsteorier vilket fokuserar på fördelningen 

mellan straffansvar och bestraffning i det enskilda fallet. Beträffande incestbrottet och specifikt 

vid samlag med avkomling är det tämligen tydligt i lagstiftningen vem som bär ansvaret vid 

brottet – föräldern. Det har sedan mitten på 1800-talet förts diskussioner om att inte 

straffbelägga föräldern och avkomlingen på samma sätt eftersom det ansetts att barn inte kan 

åläggas lika stort ansvar som föräldern. Innan 1800-talet fanns det ingen anledning att 

straffbelägga parterna olika eftersom det ansågs att vuxna som hade sexuella kontakter med 

barn hade barnen själva framkallat, och det var därmed något allvarligt fel på barnen vilket i 

dagens Sverige verkligen skulle betraktas som fullkomligt absurt. Att föreställningen om barnet 

som oskyldigt och skyddsvärt i viss mån tog fart under 1800-talet har förmodligen inverkat 

synen på barnets roll vid incestuösa kontakter. Innan den tiden betraktades inte barnet som 

särskilt skyddsvärt varför det förmodligen inte fanns någon åtanke om att barn skulle undgå 

något ansvar vid incest. Enligt min mening var det en av anledningarna till varför lagstiftningen 

möjligtvis reviderades beträffande straffansvaret och ligger dessutom i linje med barn som ett 

skyddsvärt intresse i lagstiftningen.  

 

Kriminalisering tar sikte på att straffbelägga den som straffbeläggas bör för en gärning och det 

synes ligga i linje med hur incestlagstiftningen är konstruerad idag. Det hade betraktats som 

något bakåtsträvande om barn skulle straffbeläggas för incestbrottet när de inte ens kan 

samtycka till samlag, så länge de är under femton år. Det kan dock diskuteras om inte barn 

skulle kunna straffbeläggas när de faktiskt kan ge sitt samtycke till samlag vilket inträffar när 

de fyllt femton år. Utifrån syftet med kriminalisering kan det anses att den som samtycker till 

incest borde straffbeläggas vilket bestämmelsen de facto uttrycker. Enligt min mening är det 

dock inte rimligt att straffbelägga avkomlingen eftersom det kan finnas en 
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maktmissbruksproblematik från föräldern eftersom avkomlingar, oavsett ålder, kan vara 

beroende av sina föräldrar som kan äventyra frivilligheten. Däremot vill jag poängtera att jag 

anser att det är skillnad på avkomling och en vuxen avkomling. En avkomling som lever ett 

eget liv och försörjer sig själv kan anses inte vara i samma beroendeställning gentemot sin 

förälder i jämförelse med en avkomling som bor hemma eller är beroende av sin förälder på 

något sätt. Exempelvis kan avkomlingen i det senare fallet komma att utnyttjas av sin förälder 

i maktposition om dessutom avkomlingen skulle komma att dömas för brottet. Det finns därför 

avkomlingar som kan fara illa om de själva skulle komma att bli dömda för brottet. Om 

avkomlingen i det förstnämnda fallet borde åläggas straffansvar kan diskuteras. Det skulle 

förefalla märkligt om rekvisit i en bestämmelse tog sikte på i vilken utsträckning avkomman är 

beroende av sin förälder. Det skulle kunna äventyra bland annat objektiviteten. Däremot anser 

jag att risken är för stor att avkommor som är beroende av sina föräldrar på något sätt kan 

komma att utnyttjas vilket enligt min mening väger över motivet att avkommor över ens viss 

ålder skulle straffbeläggas. Ytterligare en aspekt är det faktum att bestämmelsen inte kan 

aktualiseras beträffande exempelvis adoptionsbarn. Mot bakgrund av motiveringen förefaller 

det aningen märkligt att incestlagstiftningen endast tillämpas på biologiska avkomlingar då 

adoptiva avkomlingar i lika stor utsträckning kan komma att utnyttjas sexuellt av sin förälder 

som denne är beroende av. 

 

Myntet har som bekant två sidor och det kan även anses att avkomlingen, som är över femton 

år, möjligtvis varit den pådrivande för den sexuella kontakten och att det då bara är föräldern 

som straffas för brottet kan anses problematiskt eftersom straffet ska åläggas den som bär 

ansvaret för gärningen. Kriminaliseringsteorierna tar dessutom sikte på den viktiga faktorn av 

humanitet vilket inte får glömmas bort. Utifrån vilket brott som har begåtts ska det finnas en 

faktor av humanitet och i incestlagstiftningen kan det anses aningen frånvarande. 

Incestlagstiftningen tar ingen hänsyn till ålder på avkomling eller förälder, eller övriga 

omständigheter beträffande incest, utan den är absolut. Om avkomlingen och föräldern är vuxna 

kan det anses en aning inhumant om staten endast ska lagföra den äldre parten för incestbrott 

medan avkomlingen går fri oavsett om hela sexuella umgänget förevarit med samtycke. Utifrån 

teorin kan det anses att kriminaliseringen av incest inte har legitima grunder och kanske 

förefaller en aning överflödig. Som Asp m.fl. uttrycker är det lätt att glömma biten av humanitet 

och enligt min mening kan möjligtvis fallet varit sådant avseende incestlagstiftningen eftersom 
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de moraliska ställningstagandena är så normaliserande och accepterande i samhället, och varit 

det sedan 1200-talet vilket påverkar betraktelsen av incestbrottet.206  

 

Liknande resonemang förde Rawls beträffande moralbildningen där han menade att moralen 

skapas genom en önskan att göra rätt mot andra och samhället. Det som är rätt har samhället 

skapat och samhället har ett ansvar att reparera defekterna om medborgare gör fel vilket enligt 

min mening kan vara att kriminalisera incest eftersom det i samhällets ögon under flera 

århundraden varit avskyvärt. Samtidigt menade Rawls att gemene man kan anpassa sig till 

moraliska normer utan att ens förstå skälen bakom normerna vilket skulle kunna appliceras på 

incest eftersom det varit ett brott under väldigt lång tid och under de senaste 30 åren inte varit 

föremål för större debatt. Det skulle kunna sägas att incest är så normerande fel och inget som 

gemene man ska involveras i utan att egentligen förstå varför. Det är ett intressant resonemang 

utifrån att lagstiftning till viss del är skapat utifrån moralförställningar. 

 

4.2.4   Skyddsintresset  och  skada  –  på  vad?    

Lernestedt uttrycker att även om det finns ett intresse som är värt att skydda behöver det 

möjligtvis inte skyddas genom kriminalisering vilket enligt min mening är ett intressant 

resonemang utifrån uppsatsens syfte. Det kan anses att skyddsintresset, som primärt borde vara 

barn, kommer till uttryck i de subsidiära bestämmelserna.207 Vidare vill lagstiftaren förhindra 

ogynnsamma arvanslag som kan komma till följd av incest och om dessa skulle skyddas utan 

kriminalisering kan, enligt min mening, vara svårt att komma åt. De ogynnsamma arvanslagen 

är alltså att betrakta som skada på något och enligt Straffrättsanvändningsutredningen var skada 

något som drabbade annan individ. Även Mill menade att kriminalisering endast kunde komma 

att tillämpas ifall handlingen eller beteendet orsakade skada på annan.208 Mot bakgrund av 

beskrivningarna av begreppet skada förefaller det, enligt min mening, något oklart om ett 

hypotetiskt foster skulle kunna uppfylla kriterierna för skada utifrån teorierna om 

kriminalisering. För att komma till bukt med det hade lagstiftaren kunnat motivera 

incestbestämmelsen med att det utgör skada på avkomlingen som utsätts för den incestuösa 

handlingen av sin förälder istället för det vaga – de ogynnsamma arvanslagen – som dessutom 

endast är hypotetiska. 

 

                                                
206 Se Asp, m.fl., 2013, s. 31, 39. 
207 Beträffande de subsidiära bestämmelserna är de 6 kap. 1–6 §§ BrB. 
208 Se Mill, 2001, s. 13. 
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Lernestedt redogör vidare för hur rättsvetenskapen kan inta två förhållningssätt beträffande 

strukturen för brott som ”skadar på skyddsvärt intresse”. Det första är att det accepteras som en 

utgångspunkt vilket incestbrottet kan anses göra. Utifrån det ovan redogjorda avseende 

incestbrottet ur historisk kontext kan det konstateras att brottet ända sedan 1200-talet varit ett 

accepterat brott, eftersom incest betraktats som avskyvärt vilket också kommit till uttryck i 

såväl lag som i bibeln. Det andra förhållningssättet är ett krav för godtagbar kriminalisering och 

alla kriminaliserade gärningar ska medföra skada på ett intresse.209 Skyddsintresset avseende 

incest är att motverka ett skadligt beteende som har sina rötter i en moralbildning och 

accepterande norm som skapats under flera århundranden. Vidare framgår att ett visst beteende 

”kan föranleda påtaglig skada eller fara” är ett krav på skada för att en kriminalisering ska vara 

godtagbar. En skillnad kan utläsas här från det redovisade ovan där skada tog sikte på annan 

individ och inte att ett visst beteende kunde föranleda påtaglig skada eller fara. Beskrivningen 

av begreppet skada skulle i större mån kunna passa in på motiven till incestbestämmelsen 

eftersom motivet beträffande de ogynnsamma arvanslagen i vart fall kan föranleda skada eller 

fara. 

 

I SOU 1976:9 framgår att argumentet kring ogynnsamma arvanslag är ogrundade och kan inte 

anses ligga till grund för incestbestämmelsen men är ändå ett av motiven för 

incestlagstiftningen idag. Det tycks innebära att lagstiftaren anser att risken för ogynnsamma 

arvanslag har bäring och är ett välgrundat argument som är underbyggd av vetenskap men 

samtidigt är något som inte framgår av förarbetena till dagens incestlagstiftning. Begreppet 

skada behöver inte kräva en specifikation på vem skadan drabbar vilket då ligger i linje med 

incestlagstiftningen eftersom skadan i det fallet skulle drabba ett hypotetiskt foster. Skadan kan 

däremot riktas mot de gemensamma intressena som samhällets avsky mot incest. Skadan på de 

viktiga och offentliga intressena kan ha sin grund i de moraliska föreställningarna som skapats, 

normaliserats och accepterats under en väldigt lång tid.210 Vidare menar Lernestedt att all skada 

inte behöver förebyggas genom kriminalisering och om mängden skada är så liten att den endast 

i ringa mån passerar tröskeln till vad som räknas som skada kan kriminaliseringens nackdelar 

överväga fördelarna. Nackdelarna ter sig inte övervägt fördelarna eftersom incestbrottet 

betraktades som nödvändigt enligt utredningen från 2000-talet.211  Det kan dock anses att 

incestbrottet är så normaliserad i det svenska samhället att det skulle te sig märkligt om det 

                                                
209 Se Lernestedt, 2003, s. 181–182. 
210 Se avsnitt 1.7.2.4. 
211 Se avsnitt 3.3.8. & 1.7.2.4. 
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skulle slopas eftersom det i vart fall varit brottsligt enligt svensk lag sedan, i vart fall, 1200-

talet. 

 

Som redan analyserats ovan sammanvävs skada och skyddsintresse och det ena utesluter inte 

det andra. Intresse som sådant beskrivs som något som önskas ges skydd. Lernestedt menar att 

skyddsintresset ska kunna definieras fristående från en skada, alltså att det som betraktas som 

skyddsvärt ska definieras innan det angrips och därmed vara fristående från angreppet. Utifrån 

dagens incestbestämmelse ter det sig att det som avses skyddas är familjens samlevnad eftersom 

det socialetiska skälet tar sikte på att hindra en osund och onaturlig samlevnad inom familjen. 

Ett identifierat och konkretiserat intresse som samhället önskar att skydda är något som 

straffanvändningsutredningen ansåg var ett godtagbart skyddsintresse. Vad som önskas att 

skydda är, som redogjorts för ovan, flytande och har ändrats över tid vilket ligger i linje med 

samhällets värderingar. Kriminaliseringen har därmed blivit ett resultat av det. I 

incestlagstiftningen framgår det tydligt vad som varit skyddsintresset genom tiden. 

Incestbestämmelsen har fram till ungefär 1800-talet avsett att skydda familjen som fundament 

men också betraktats som ett brott mot Gud och därmed kan det antas att Gud varit 

skyddsintresset. Senare har skyddsintresset avsett den risk för de incestuösa avkomlingarna 

men också det moraliska intresset från statens sida som vidare uppkommit som en norm. 

Familjen som fundament är fortfarande ett skyddsvärt objekt, trots det rådande barnperspektivet 

som ska genomsyra svensk lagstiftning i stort, och det faktum att barnkonventionen numera är 

svensk lag.  

 

4.3   Är  incestlagstiftningen  överflödig?  

Den genomgående slutsatsen som kan dras från uppsatsen är att argumenten för ett bevarande 

av incestbrottet kan tolkas aningen undermålig och missvisande, utifrån såväl ett barnperspektiv 

som teorier om kriminalisering. Det framgår att de ogynnsamma arvanslagen är ett av skälen 

för incestbrottets fortsatta kriminalisering, men utifrån teorin om kriminalisering kan det te sig 

problematiskt vad som faktiskt ska skyddas genom skälet, ett hypotetiskt foster? Kan något som 

inte ens är en människa orsakas skada? Avseende det socialetiska skälet – vilket skulle hindra 

en sund och naturlig samlevnad mellan familjemedlemmarna – är att betrakta som ett 

skyddsintresse. I SOU 1976:9 framgick att straffrättsliga ingripanden inte kan ta sikte på 

familjekonstellationen, eftersom ingripandena inte var för avsikt att lösa eventuella problem 

inom familjen.  
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Det ska därför särskilt understrykas att incestlagstiftningens skäl borde ta sikte på barnet som 

skyddsintresse, och därmed även skadan på avkomlingen som utnyttjas av en 

maktmissbrukande förälder i beroendeställning. Notera här att det görs en skillnad på barn och 

avkomling eftersom det enligt min mening finns ett syfte att skydda barn under 18 år från 

incestuösa övergrepp från sin förälder eftersom det kan vara en överhängande 

maktmissbruksproblematik. Enligt min mening är det ett betydligt mindre problem när 

avkomlingen är en vuxen människa som lever ett eget liv och inte är beroende av sin förälder 

av olika anledningar. Dessa fall träffar då barnet är över femton år och enligt svensk lag kan 

samtycka till den sexuella kontakten men att det inte kan betraktas som ett frivilligt samtycke 

eftersom barnet har en beroendeställning gentemot sin förälder. Barn under femton år skyddas 

redan i de primära bestämmelserna som aktualiseras i 6 kap. 1–6 §§ BrB, beträffande bland 

annat våldtäkt mot barn. Mot bakgrund av det anförda är det enligt min uppfattning att 

barnperspektivet och ett explicit skydd mot sexuella övergrepp mot maktmissbrukande 

föräldrar borde få tydlig bäring i motiven för en fortsatt särskild kriminalisering av incest. 

 

Att skyddet för barn borde vara det primära syftet med incestlagstiftningen är något som även 

Justice påpekar. Dem menar att incest påverkar barn på ett negativt sätt och enligt min mening 

väger de argumentet tyngre än rätten till sin sexuella självbestämmanderätt. Det kan inte finnas 

ventiler som bidrar till att barn kan fara illa eller utnyttjas, och speciellt inte när det gäller 

sexuella övergrepp. Förvisso ger de subsidiära bestämmelserna i sjätte kapitlet brottsbalken och 

artiklarna i barnkonventionen om skyddet mot sexuella övergrepp skydd för barn, men 

incestlagstiftningen kan ge ett ytterligare skydd. Enligt min mening skulle motiven för att 

bevara incestbrottet tolereras i högre grad om huvudsyftet var att skydda barn och dessutom 

skulle det i högre utsträckning överensstämma med övrig lagstiftning i sjätte kapitlet 

brottsbalken. Generellt ska ett barnperspektiv genomsyra den svenska lagstiftningen men det 

kan på ett sätt uppfattas som att det förbisetts beträffande incestlagstiftningen. 

Incestlagstiftningen kan emellertid utifrån de studerade teorierna om kriminalisering betraktas 

som en aning överflödig och, till och med, inhumana beträffande vuxna individer, familjärt 

besläktade, som har incestuösa kontakter. Faktumet att det fortfarande endast är föräldern som 

åläggs straffansvar oavsett hur gammal avkomlingen är kan ifrågasättas och lyftas fram som 

överflödig kriminalisering vilket dessutom kan anses som något bakåtsträvande utifrån dagens 

samtyckeslagstiftning och avseende vikten av frivilligheten vid sexuella kontakter. 
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Avslutningsvis kan det konstateras att incest inte är att betrakta som ett nytt brott i Sverige. 

Däremot har motiven för incestbrottet ändrat skepnad utifrån tidsepok och vilka influenser som 

påverkat det svenska samhället vilket inte är anmärkningsvärt. Det kan konstateras att under de 

senaste trettio åren inte varit aktuellt att avkriminalisera incest. Däremot kan det poängteras att 

dagens motiv till incestlagstiftningen möjligtvis borde revideras och överensstämma med det 

gällande barnperspektivet som genomsyrar resterande lagstiftning inte minst med tanke på att 

barnkonventionen numera är svensk lag.
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