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Abstract  

The ideas of adulthood, adolescence and childhood in Swedish law have a tendency to 

not be expressed or discussed. This thesis has focused on the preparatory work of the 

sexual offence-law to see whether it defines adulthood. This has been achieved by 

analyzing the documents related to this preparatory work. The thesis focused on two 

central questions: 1) Was the idea of adulthood an integral part of the discussions in the 

preparatory work 2) If so, then how was it defined and are there any contradictions in the 

definition. In addition, this work also evaluated the impact of this law and investigated 

whether the absolute protection intended by the government and the committee of sexual 

crime seek actually exists.   

The study shows that the concept of adulthood was not defined specifically in the 

preparatory work. However, through the attempts of defining childhood, an inference of 

adulthood can be made indirectly. The different documents could not create a tenable 

definition which resulted in this process confusing rather than clarifying the definitions. 

These ambiguous definitions affect not only the victim of a sexual crime, but also the 

perpetrator and the judges’ interpretation of the law. The absolute protection also does 

not exist and instead of making the law stronger and firmer, the revision of the law made 

it weaker and reduced the judicial security.      
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Inledning  

Min c-uppsats handlade om den svenska lagens idé om vuxenhet. Det var en jämförelse 

mellan den svenska lagen vid sekelskiftet 1800/1900-talet och vid millennieskiftet. Mina 

undersökningar visade att idéerna som lagen och rätten grundar sitt bedömande av 

vuxenhet var mycket lika vid de två tidpunkterna. Eftersom kriterierna för vuxenhet i 

lagens ögon inte hade förändrats under hundra år, men samhällets utformning och 

värderingar delvis förändrats, kom jag till slutsatsen att det finns ett glapp mellan kriterier 

för vuxenhet i situationer inom rättsväsendet och samhället. Detta glapp skapar en 

förskjutning av åldern då man idag kan anses vara vuxen. Mitt intresse för 

vuxenhetsbegreppet var inte mättat efter c-uppsatsen, jag ville titta närmare på 

sexualbrottslagen och dess omarbetning då det förekommer många diskussioner kring 

lagen i dagens samhälle. Jag undrade om de gränser som sattes för vad en vuxen 

människa skulle anses vara hade motiverats eller definierats under revisionsarbetet. Hade 

det ens förekommit en diskussion om vem som kan anses vara vuxen och varför man kan 

anses vara det. Vad är det som gör en individ vuxen, vad är vuxenhet?  

Synen på ungdom har utvecklats och skapat särskilda kategorier –det talas idag om 

ungdomsmarknad, ungdomsarbetslöshet, ungdomsvåld, ungdomsbrottslighet osv. 

Massmedia har ägnat ungdomsfrågorna omfattande uppmärksamhet. Ändå saknas det en 

specifik definition av vad vuxen/vuxenhet är och innebär. Då försök till definitioner av 

begreppen barn och ungdom har gjorts är idag den enda tillgängliga definitionen av 

vuxenhet baserat på uteslutningsmetoden av barn/ungdomsbegreppen, d v s vuxen är man 

då man inte längre är barn eller ungdom. Denna omvända definition skapar en osäkerhet 

som har kommit att få en stor betydelse inom flera samhällsområden, inte minst inom lag 

och rättsväsende.  

Under 1600-talet fördes diskussioner där adeln förespråkade en myndighetsålder vid 20, 

kungen förespråkade 21 år samtidigt som ständerna var ovilliga att höja åldern. 1669 

beslöts att myndighetsåldern skulle kvarstå vid 15 men att föräldrar samtidigt hade rätt att 

testamentera en längre omyndighet för efterlevande barn. Diskussionerna fortsatte men 

nu hördes argument för att åldern borde skilja sig åt på olika rättsområden. Andra menade 
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att domstolen skulle prova varje enskilt fall för myndighet då inte alla individer 

egentligen var mogna och förberedda att bli myndiga vid en och samma ålder. 1690 

bestämdes mannens civilrättsliga ålder till 20 år.1 15-årsgränsens för sexuell 

självbestämmanderätt sattes för flickor redan 1864, då gränsen höjdes med tre år,2 och 

1937 för pojkar. För hundra år sedan ansågs barn bli vuxna vid 15 års ålder. Barnets 

mognad och värderingar ansågs vid den åldern borde kunna avgöra vad som är rätt och 

fel. Även om 15-åringen ännu inte kunde anses tillräckligt mogen och livserfaren för att 

alltid välja den rätta vägen, borde den unge kunna skilja mellan rätt och fel.3 Idag är 

ungdomstiden mer utsträckt, få slutar inte skolan vid 15 års ålder, många konfirmerar sig 

inte och tjänar inte sitt uppehälle. Sekelskiftet 1900/2000-talets lagar rörande mognad, 

ansvar och myndighet är i stort sett oförändrade hundra år senare. Bristen på 

uppgradering i svensk lag kring människors möjlighet att mogna och stiga in i 

vuxenvärlden skapar problem då lagens mer än hundra år gamla definitioner kolliderar 

med samhällets nuvarande premisser.4   

Sexualbrott, dess rättegångar och domar, är ett brännbart diskussionsämne i dagens 

Sverige. Stor medial uppmärksamhet ges domslut, debatter av olika slag förs runt om i 

landet. Sexualbrott, särskilt mot barn, är någonting som påverkar hela samhället och 

upprör många, både privatpersoner, politiker, journalister och debattörer. Det finns en 

utbredd känsla av att sexualbrott har ökat i antal och frustrationen över hur gärningsmän 

döms, främst av högsta domstolen, växer. Sexualbrott har varit ett hett ämne under slutet 

av 1990-talet och under hela 2000-talet, med en kulmen kring februari/mars 2005 då den 

nya sexualbrottslagstiftningen snart skulle presenteras. Personligen tror jag att 

allmänheten fick intrycket att den nya lagstiftningen skulle göra det lättare att döma 

gärningsmän till strängare straff, att barns skydd mot sexuella brott skulle öka markant. 

Intrycket som många istället har ett år efter att lagändringarna trädde i kraft är att 

                                                

 

1 Mats Kumlien, Uppfostran och straff –studier kring 1902 års lagstiftning om reaktioner mot 
ungdomsbrott, Uppsala universitet, Uppsala, 1994, sid. 140 
2 Christian Häthén & Per Nilsén, Svensk historisk lagbok –rättshistoriska källtexter, Studentlitteratur, Lund, 
2004, sid. 297 
3 Mats Kumlien, a. a., sid. 40 
4 Jennie Hedin, Vuxen i lagens mening - bakomliggande teorier, idéer och resonemang, Karlstads 
universitet, Karlstad, 2006, sid. 35  
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gärningsmän inte döms hårdare, utan snarare kommer undan med mildrare straff än före 

revisionen. De senaste åren har antalet våldtäkter antingen uppmärksammats mer eller 

ökat i antal i Sverige. 5 Diskussionerna och resonemangen har högljutt krävt hårdare straff, 

särskilt då barn och ungdomar är offer. En anledning till detta fenomen var att 

lagstiftningen krävde att barnet hade utsatts för våld under den sexuella handlingen, 

någonting som sällan behövs då barn ofta blir paralyserade när de blir rädda. Definitionen 

av hur mycket våld som krävdes för att straffet skulle bli hårt saknades. Vad våld är 

definieras olika mellan barn och vuxna. En handling som för barn uppfattas som hotfull 

och våldsam behöver inte alls ha samma innebörd för vuxna individer. En av tankarna 

med att se över sexualbrottslagen var just att öka skyddet för barn och att blidka 

opinionens krav på hårdare straff vid sexuella brott.  

Det totala antalet anmälda sexualbrott har ökat kontinuerligt sedan mitten av 1980-talet. 

Från 1985 till 1993 fördubblades antalet anmälda brott av sexuellt utnyttjande. Mellan 

1993 och 1997 minskade det för att sedan gå upp igen, samma tendenser syns inom 

antalet anmälda våldtäkter.6 När det gäller antalet anmälda sexualbrott mot barn inom 

familjen har dessa sjunkit sedan 1993 samtidigt som brotten har ökat mot barn utom 

familjen. Fram till 1999 hade antalet dömda till fängelse för sexuellt utnyttjande av 

underårig minskat jämfört med 1995. Däremot har antalet dömda till vård inom 

socialtjänsten ökat.7  

Syfte, frågeställning 

Mycket fokus har lagts på att försöka definiera ungdom och ungdomstid, vuxenhet verkar 

ha ansetts vara så självklart att det inte behövts preciseras. Syftet med denna uppsats är 

att undersöka hur arbetet med framtagandet av sexualbrottslagen har förhållit sig till 

begreppen vuxen/vuxenhet. Hur var idén om vuxenhet formulerad, om den ens var det? 

Arbetet handlar om hur synen på begreppet vuxen/vuxenhet har påverkat utformningen 

av sexualbrottslagen.  

                                                

 

5 http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=6&id=19

 

6 Sexualbrottskommitténs betänkande 2001:14, Sexualbrotten Ett ökat skydd för den sexuella integriteten 
och angränsande frågor, sid. 72 ff 
7 Ibid., sid. 78 

http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=6&id=19
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Huvudfrågan i arbetet är: behandlas begreppet vuxen i den svenska 

sexualbrottslagstiftningens förarbeten?   

Följdfrågorna blir: om begreppet behandlas i dokumenten, hur används det då och finns 

det några motsägelser i användandet av vuxenbegreppet?   

Och: Existerar det absoluta skydd för barn som regeringen och sexualbrottskommittén 

eftersträvade under sitt arbete med sexualbrottslagen?  

Angreppssätt 

Arbetet avgränsas genom frågeställningen till tiden runt millennieskiftet. Fokus i tid 

ligger i de första fem åren av 2000-talet. Då samhället i stort inte har haft möjligheten att 

distanseras rent tidsmässigt från sekelskiftet har, vid skrivandet av kontexten, arbetet 

koncentrerats på att tydliggöra de idéer och influenser som tydligast har påverkat 

lagstiftningen, och omformuleringarna av den, i dagens svenska samhälle. Synen på 

begreppet vuxen, och även samhällets människosyn, kommer till uttryck i förarbetena 

och propositionen8 genom de argument som läggs fram för olika formuleringar, 

straffskalor och värderingar.   

Den lag som närmare analyseras i arbetet är den nya sexualbrottslagen, främst de 

paragrafer som fokuserar på sexualbrott mot barn. Jag har valt att inte titta närmare på 

paragrafer om koppleri och sexuell posering/fotografering av barn, utan istället undersökt 

de delar av lagen som behandlar sexuella övergrepp, våldtäkt och sexuellt utnyttjande. En 

anledning till fokuseringen är det allmänna intresse och diskussioner som finns i dagens 

samhälle, där främst de grövre brotten behandlas, samt att jag personligen har funnit 

argumenten och åldersgränserna och idéerna bakom dessa fascinerande. Dessutom har 

                                                

 

8 I denna uppsats menas den proposition som regeringen lade fram för riksdagen 2004/05:45; En ny 
sexualbrottslagstiftning, angående förändringar i sexualbrottslagstiftningen.  
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sexualbrottskommittén9 lagt mer vikt vid våldtäkt, utnyttjande och övergrepp i sitt 

betänkande, lika väl i propositionen.   

I arbetet med denna uppsats har metoden främst varit en argumentationsanalys. 

Inriktningen på analysen har inte varit den ”vanliga”, retoriska, analysen där analysen är 

gjord på argumentationens struktur och uppbyggnad. Istället har fokus legat på 

innebörden av argumenten, på själva argumenten –inte dess uppbyggnad. 10 Jag har 

genom ett traditionellt idéhistoriskt arbetssätt gjort en ingående närläsning av 

dokumenten och även gjort en ideologikritisk texttolkning. Analysen av propositionen 

och förarbetena i denna uppsats har till viss del varit fokuserad på dess bakomliggande 

idéer. Ideologianalysen i uppsatsen fokuserar på varifrån argumenten har kommit, i 

vilken kontext argumenten grundar sig i. Analysen har varit koncentrerad på argumentens 

innehåll och på dess bakomliggande idéer, inte bakomliggande ideologier. 

Kombinationen av de två analysvarianterna har synliggjort, inte bara saker som syns på 

ytan, utan även idéer, värderingar och föreställningar som varit latenta i dokumenten.  

Uppsatsens inledande kapitel består av inledning, syfte, metod samt forskningsläget. 

Andra delen av arbetet består av bakgrunden till omarbetningen av 

sexualbrottslagstiftningen. Det tredje avsnittet behandlar syftet med omarbetningen av 

lagen, de direktiv som sexualbrottskommittén fick inför sitt arbete samt delar av 

kommitténs grundsyn. I fjärde delen synliggörs resultaten av analysen i arbetet. Till sist 

kommer femte kapitlet där slutsatserna presenteras och tydliggörs.  

Forskningsläge 

Ingen eller liten forskning sker i Sverige kring fenomenet vuxenhet varför jag har hämtat 

forskning från andra länder. Därmed gör jag inte anspråk på att ha täckt hela den 

internationella forskningen i mina sökningar. Utifrån mina eftersökningar har den 

internationella forskningen inte fokuserat på vuxenhet, lika väl som forskningen i Sverige 

                                                

 

9 Sexualbrottskommittén är den kommitté som regeringen utsåg 1998 och som fick i uppdrag att utreda 
sexualbrottslagstiftningen och även att omarbeta lagen. I arbetet kallas sexualbrottskommittén omväxlande 
för dess fullständiga namn och ibland enbart för kommittén.  
10 Göran Bergström & Kristina Boréus (red), Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig 
text- och diskursanalys, Studentlitteratur, Lund, 2005, sid. 18 
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lämnar en vit fläck inom området. Forskningen fokuserar främst på mätbara faktorer, som 

när ungdomar flyttar hemifrån, när de får en självständig ekonomi, färdig utbildning och 

familj. Dessa variabler tas för givna i forskningen kring ungdomstid och vuxenhet. 

Reflektioner kring vad vuxenhet är och innebär saknas i den forskning jag har funnit.   

Forskning om vuxenhet brukar vara koncentrerad kring tonåren och ungdomstiden. Den 

forskning som förekommer i Sverige är ofta fokuserad på ungdomsbrottslighet och 

grundar sig mycket i statistik. Den forskning som finns om termen vuxenhet förekommer 

främst inom ämnen som etnologi, socialantropologi och sociologi. I början av förra seklet, 

1904, skrev forskaren G Stanley Hall om ungdom/ungdomstid. 11 Hall menade att 

pedagoger inte kunde göra mycket för barnen fram till ungdomstiden.12 Olika samhällen 

har olika gränser för när den här ungdomstiden är gällande vilket försvårar försöken till 

definition, både av ungdomen och av vuxenheten.   

Jag upplever att det mesta av den forskning som förekommer idag fokuserar på hur 

ungdomar blir vuxna, inte på vad vuxenhet innebär. Vuxenhet som begrepp har inte 

definierats och förklarats på något annat sätt än att det är det naturliga som följer 

barndomen och ungdomstiden. Vad forskningen däremot verkar vara enad kring är att 

vägen till vuxenhet har förändrats och förlängts de senaste århundradena. Många som 

idag ses som ungdomar skulle för hundra år sedan ha setts som vuxna, och många unga 

vuxna idag är som förvuxna barn.13 Jag upplever att vuxenvärlden idag förser barn och 

ungdomar med vuxenattribut, bland annat genom smink, stringtrosor och en ökad 

sexualisering långt ned i åldrarna. Genom att ge barn vuxenattribut tidigare i livet 

förkortas deras barndom, samtidigt som vuxenvärlden inte är beredd att föra tonåringarna 

in till fullo i vuxenvärlden. Barnen/ungdomarna fastnar i en sorts vuxenhet som har yttre 

likheter med de ”riktigt vuxna” men saknar samtidigt den psykiska vuxenheten som krävs 

för att bli vuxen. De blir fångade i ett sorts socialt ingenmansland. 

                                                

 

11 Halls bok ansågs som banbrytande och hette Adolescence, Its Psychology and Its Relations to Physiology, 
Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion and Education 
12 Willem Koops & Michael Zuckerman, “Introduction: A historical developmental approach to 
adolescence”, The history of the family, Vol. 8, nr. 3, 2003, sid. 34 
13 Vincenzo Cicchelli & Claude Martin,”Young adults in France: Becoming adult in the context of 
increased autonomy and dependency”, Journal of comparative family studies, vol. 35, nr 4 2004, sid. 615  
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Bakgrund 

I detta avsnitt behandlas den bakgrund och kontext som sexualbrottslagstiftningen vuxit 

fram ur. EU:s och FN:s roller i utformandet av nationella lagar och de bakomliggande 

idéerna till de två organisationerna tas kort upp för att ytterligare visa vad lagstiftarna har 

behövt ta ställning till i sitt arbete med sexualbrottslagen. För att skapa mer av en 

helhetsbild av hur den svenska lagen ser på vuxenhet och åldersgränser ges en kort 

överblick av olika åldersgränser i den svenska lagen som ligger utanför sexualbrottslagen.   

Från början kom tanken om en europeisk gemenskap ur en önskan om att skapa en 

varaktig fred mellan länderna i Europa.14 Det säkraste sättet att trygga en fredlig framtid 

var att förena länderna både ekonomiskt och politiskt. Länder som samarbetar inom dessa 

områden kommer därför inte att förklara krig mot varandra.15 Idag är de lagar som EU 

stiftar överordnade de nationella lagarna varje medlemsstat har. EG-domstolen har 

möjlighet att tillrättavisa domstolar och nationer som anses bryta mot EG-rätten.16 Om 

staten inte genomför EU:s direktiv på ett korrekt sätt kan det få främst tre följder för den 

nationella staten. Dels kan direktivet användas istället för den nationella lagen, dels kan 

staten bli skadeståndsskyldig mot enskilda individer och dels kan staten bli skyldig till 

fördragsbrott.17 I propositionen till den nya sexualbrottslagstiftningen hänvisar texten ett 

flertal gånger till EU:s så kallade rambeslut. Rambeslutet är ett beslut taget som en del av 

den kamp mot barnpornografi och sexuellt utnyttjande av barn som EU driver.18 Det är 

därför inte förvånande att sexualbrottskommittén och den svenska regeringen vilar 

mycket på rambeslutet i sitt arbete av omstruktureringen av sexualbrottslagstiftningen.  

FN bildades 1945 som en reaktion på andra världskriget. Det formades som en 

internationell organisation för fred, säkerhet och som ett organ för samarbete mellan olika 

                                                

 

14 Iréne Nilsson, Vägen mot EU –Europarörelsen 1923-1950, SNS Förlag, Stockholm, 1996, sid. 10 
15 Ibid., sid. 38 ff 
16 Jörgen Hettne & Ida Otken Eriksson (red.), EU-rättslig metod – Teori och genomslag i svensk 
rättstillämpning, Norstedts Juridik, Stockholm, 2005, sid. 111 
17 Betänkande av Skyddsgrundsutredningen, Skyddsgrundsdirektivet och svensk rätt - En anpassning av 
svensk lagstiftning till EG-direktiv 2004/83/EG angående flyktingar och andra skyddsbehövande, SOU 
2006:6, Statens offentliga utredningar, Stockholm, sid. 61  
18 Regeringens proposition 2004/05:45, En ny sexualbrottslagstiftning, sid. 27 
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nationer. Världsfreden ska grundas i principen att alla folk har självbestämmanderätt och 

likaberättigande. FN ska arbeta för att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter 

ska vara verklighet för alla människor.19 Tanken med organisationen är att samarbetet 

mellan världens stater ska främja en hållbar fred.20 Det är med denna bakgrund som 

konventionen om barns rättigheter arbetades fram.  

Barnkonventionen kan inte tas upp i internationell rätt men den ska tjäna som en ”mjuk 

lag”, en lag som skapar en moral. FN-kommittén har lagt vikt på att medlemsstaterna 

verkligen ska respektera konventionen och även att den diskuteras och ligger till grund 

för politiska beslut inom de olika nationerna.21 Enligt konventionen är alla människor 

under 18 år att anses som barn, de ska skyddas mot sexuella övergrepp, prostitution och 

pornografi. Tanken som genomsyrar de 54 artiklarna är en princip om barnets bästa, en 

princip som menar att barn, d v s individer upp till 18 år, har speciella behov av stöd och 

skydd, de har människovärde och egna rättigheter. Genom att skriva under konventionen 

förbinder sig staterna att efterleva artiklarna och alltid arbeta för främjande av barns 

rättigheter. 22 De stater som har skrivit under barnkonventionen ska rapportera till en 

övervakningskommitté om vad de har gjort i arbetet för barns rättigheter. Kommittén 

lämnar sedan förslag och rekommendationer, den har rätt att forska och undersöka frågor 

som rör barns rättigheter. Huvudtanken med kommitténs arbete, och även med 

barnkonventionen, är att väcka debatt om barns situation i medlemsländerna.23   

Ett av de första länderna att skriva under konventionen om barns rättigheter var Sverige. 

Idag har 192 stater förbundit sig att arbeta för barns rättigheter genom konventionen. 

Genom den universella kraft som konventionen fått av att så många stater godkänt den 

har även definitionen av vad/vem som kan anses som ett barn fått en internationell 

spridning. Alla individer under 18 år, så länge de inte blir myndiga tidigare enligt den 

                                                

 

19 Göran Melander & Ingrid Segerstedt Wiberg, FN för en tryggare värld, Liber Förlag, Stockholm, 1982, 
sid. 13 ff  
20 Lars Eriksson (red.), FN –globalt uppdrag, fakta, historia, framtid, Författarna och Sveriges 
utbildningsradio AB, Stockholm, 1995, sid. 9 
21 Thomas Hammarberg, Mänskliga rättigheter –Konventionen om barns rättigheter, Regeringskansliet UD 
info, Stockholm, 2003, sid. 18 f 
22 Ibid., sid. 5 ff 
23 Ibid., sid. 19 ff  
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nationella lagen, är att anses vara barn. Definitionen gäller i alla samhällen, kulturer och 

religioner.24 Intressant att påpeka är att även om personer blir myndiga i vissa nationer 

före 18 års ålder så räknas de fortfarande som barn enligt FN. Eftersom nationen ifråga 

har förbundit sig till att följa konventionen så borde personerna, åtminstone i vissa 

sammanhang, ses som barn i ytterligare några år efter den nationella myndighetsgränsen.   

Jag anser att EU och FN har mycket gemensamt. Båda organisationerna springer ur en 

vilja att skapa varaktig fred mellan Europas länder. EU bildades främst med fredsfokus 

på Europas länder, grundarna av FN hade hela världens länder som fokus men båda 

organisationerna uppstod ur viljan att undvika ännu ett världskrig. Organisationerna har 

stort inflytande på medlemsstaterna, både moraliskt och rättsligt. Sveriges lagstiftning 

måste ta hänsyn till de idéer som låg till grund för både FN och EU då organisationerna 

än idag är starkt präglade av dess ursprungliga idéer. De problem som uppstår i nationella 

lagstiftningssituationer är bland annat att synen på vad barn är, både åldersmässigt och 

mognadsmässigt, kan variera. Den svenska lagen är full av motsägelser om det enbart är 

åldersgränser som undersöks. Argument för mognadsbedömningar är inte vanliga, vare 

sig i Sveriges, EU:s eller FN:s dokument.   

Det finns en tröghet i förändringen av lagar, vilket gör att de tankar och idéer som florerat 

i samhället de senaste 20-30 åren troligen är de som vid sekelskiftet fått genomslag.25 

Människosynen förändras genom idédiskussioner men kräver tid för genomslag i lagen. 

Den svenska lagens idé om när människor blir vuxna är en produkt av de starkaste 

influenserna i det övriga samhället. En del av ett rättssäkert samhälle är att lagar och 

förordningar inte förändras lika snabbt som samhället i övrigt. Vissa delar av de nu 

gällande lagarna i Sverige har förflyttat åldersgränsen för vuxenhet uppåt, andra delar 

finns kvar från 1900-talets början, trots de betänkligheter och observationer som redan då 

sågs och diskuterades. Lagarna blir inte entydiga i dagens samhälle vilket ökar 

förvirringen kring gränserna för vuxenhet än mer. Diskussioner om myndighetsålder och 

vuxenhet som förts i över hundra år har fortfarande inte funnit sin väg in i lagar eller 

                                                

 

24 Ibid., sid. 5 ff  
25 Sven-Erik Liedman, I skuggan av framtiden, Bonnier AB, Stockholm, 1998, sid. 51 
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förordningar. Ofta antas att starka idéer som florerar i samhället, och som håller sig kvar 

genom decennier, får stora genomslag i samhällets institutioner efter ca 20-30 års 

frodande. Idéer och diskussioner om vuxenhet har inte vunnit detta genomslag. Jämförs 

denna försening av genomslag med lagar inom EU som har större gällanderätt än 

Sveriges egna lagar, är det intressant att se hur relativt fort anpassningen till de 

europeiska lagarna har gått.  

Enligt socialtjänstlagen betraktas individer under 18 år som barn, och i situationer där 

barn är involverade ska påföljder sättas med barnets bästa för ögonen.26 Även om 

myndighetsåldern idag är 18 år så får inte individer under 20 köpa alkohol i Sverige. 

Däremot får 18-åringar köpa alkohol på krogar som har 18-årsgräns. 27 Brottsbalken 

menar att ingen individ under 15 år får straffas och beaktande av låg ålder ska ske upp till 

att lagöverträdaren är 21 år.28 Domstolen kan inte heller döma en brottsling som är under 

21 år till livstids fängelse.29 Tvångsomhändertagande av ungdomar för samhällsvård sker 

inte ofta i dagens samhälle. Den sortens vård är inte tidsbegränsad utan ska avslutas när 

ändamålet med vården har uppfyllts.30   

I princip varje ändring av brottsbalken har skett med syftet att förstärka skyddet för barn 

och ungdomar. Både regeringen och sexualbrottskommittén betonar hur barn under 15 år 

har behov av ett absolut skydd mot sexuella handlingar. Barn mellan 15-18 år har behov 

av skydd mot vissa sexuella handlingar. Grundsynen hos regeringen är att lagstiftningen 

måste skydda barnen. Regeringen och kommittén menar även själva handlingen att 

utsätta barnet för en sexuell handling alltid är en kränkning och barn under 15 år kan 

aldrig samtycka till sexuella handlingar. Regeringen menar att ungdomar mognar i olika 

takt och måste, för att följa FN:s barnkonvention, definiera alla individer under 18 år som 

barn.31  

                                                

 

26 Socialtjänstlagen, kap 1 § 2  
27 Alkohollagen, 3 kap § 8 
28 Brottsbalken, 31 kap § 5 
29 Lisa Westfelt, Vad händer med unga lagöverträdare? Om överlämnande till vård inom socialtjänsten, 
2002:19, Brottsförebyggande rådet, Stockholm, sid. 9 
30 Jerzy Sarnecki, Ungdomsbrottslighet –omfattning, karaktär, orsaker och samhällsreaktion, Liber förlag, 
Uddevalla, 1981, sid. 233 
31 Propositionen, a. a., sid. 20 ff 
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Den nya Sexualbrottslagen 

I detta kapitel behandlas syftet med förändringarna i sexualbrottslagen, kommitténs 

grundsyn i vissa frågor och även de direktiv regeringen gav sexualbrottskommittén inför 

dess arbete.   

Regeringens syften med omarbetningen av lagen var främst tre. Dels ville man öka 

skyddet mot sexuella kränkningar, dels stärka skyddet för barn och ungdomar och dels 

förstärka den sexuella integriteten och självbestämmanderätten för alla människor.32  

Huvudsyftet med reformeringen av sexualbrottslagstiftningen var att förstärka och 

tydliggöra varje individs rätt till sexuell integritet och sexuell självbestämmanderätt.33 

Grundsynen i propositionen är att människor under 18 år är barn och därmed i större 

behov av särskilt skydd vid sexualbrott. 34 Ett absolut skydd för barn under 15 år mot att 

utsättas för bland annat sexuella beröringar som inte kan innefattas i begreppet ”sexuell 

handling” skapades genom propositionens förslag.35  

Efter år av kritik och diskussioner kring domar och straff var kritiken i sig en anledning 

till översynen av sexualbrottslagen. Som sexualbrottslagen förut var utformad krävdes ett 

synligt våld, det vill säga ett fysiskt våld, mot barn för att gärningsmannen skulle kunna 

dömas för våldtäkt. I omarbetningen togs detta krav bort, dels på grund av kritiken som 

förut förekommit i frågan och dels för att dagens forskning säger att vuxna oftast inte 

behöver bruka våld mot barn i situationer som barn uppfattar som hotfulla. Även om 

ändringar i lagstiftningen vanligtvis ligger efter samhällets förändringar väcks frågan om 

vad det är i samhället som lagstiftarna bör ta hänsyn till. En naturlig fråga blir om 

kritiken mot vissa domar bör avgöra framtida lagstiftning, eller om det ska vara allmänna 

tankar, influenser och idéer som har inflytandet. Möjligen kan avgörandet vara en 

kombination av alternativen, kanske är kritiken mot domar bara ett uttryck för 

skillnaderna mellan samhällets värderingar och lagstiftningens formuleringar. I 

                                                

 

32 Ibid., sid. 1 
33 Justitieutskottets betänkande, 2004/05:JuU16 Sexualbrotten, sid. 10 
34 Propositionen, a. a., sid. 122 
35 Ibid., sid. 89 
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omarbetningen av sexualbrottslagstiftningen är det främst kritiken i samhället som ligger 

till grund för förändringarna. Lagstiftningen ska tydligare visa att barn inte kan anses 

samtycka till sexuella situationer.36 Syftena till lagförändringarna är resultat av problem 

som synliggjorts genom kritiken från samhället.   

Sexualbrottslagen har fått mycket kritik i frågan om bedömningen av hur mycket, och 

vilken sorts, våld respektive tvång som förekommit vid överfall. Kravet på våld i 

samband med våldtäkt var dels vagt och dels krävdes våld även i situationer där barn 

blivit utnyttjade. Detta ledde till två problem, det var svårt för rätten att bedöma hur 

mycket våld som krävdes för vilka straff, och det var svårt att visa på våld i de situationer 

där barn var offer. Barn har inte samma förmåga som vuxna att försvara sig och den 

sexuella handlingen borde i sig självt ses som våld. Det finns tendenser att rätten dömer 

mildare straff i brott där en förälder har utsatt sitt barn för sexuella övergrepp. Tendensen 

medför en stor risk att, genom införandet av en särskild bestämmelse för sexuellt 

övergrepp av barn av någon som har en nära relation till barnet, sänka straffet. 

Kommittén uttryckte en önskan om att lagtexten i omarbetningen formulerades så att det 

inte gavs utrymme i rätten att diskutera vilken sorts eller grad av tvång/våld som 

förekommit i ett fall av sexuellt övergrepp mot barn. Ett barn är ett barn och kan inte 

medverka till ett sexuellt övergrepp, det måste ha tvingats. Däremot behövs sällan våld 

eller hot förekomma i direkt form för att få kontrollen över ett barn i en utsatt situation. 

Kommittén behandlar att barn ofta blir paralyserade vid situationer de upplever som 

hotfulla. Pågår dessutom övergreppen under lång tid verkar barn anpassa sig till dessa 

ytterst ohälsosamma förhållanden. 37  

Direktiven till sexualbrottskommittén var att göra en översyn av bestämmelserna kring 

sexualbrott, både systematiskt, språkligt och lagtekniskt och inom vissa angränsande 

frågor. Kommittén fick även i uppdrag att se över bestämmelserna för koppleri och 

sexklubbar, domstolars straffsättning samt praxis kring sexualbrott, särskilt inom 

sexualbrott mot barn. Dessutom skulle kommittén utreda ett absolut förbud mot 

                                                

 

36 Ibid., sid. 67 ff 
37 Sexualbrottskommitténs betänkande, a. a., sid. 114 ff 
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användandet av barn under 15 år vid sexuell posering, vilket även borde omfatta 

ungdomar mellan 15 och 18 år. Specifikt fick gruppen i uppgift att finna en lösning där 

våldtäktsbegreppet skulle utökas i situationer där sexuella övergrepp har utövats mot 

barn.38 Dess mest grundläggande uppgift är att skydda barn och ungdomar mot sexuella 

kränkningar.39  

Kommittén uttryckte förhoppningar om att ändra människors värderingar för att på så vis 

minska antalet sexualbrott. Sexualbrottslagen ses som ett ställningstagande där staten 

uttrycker åsikten att ”Den som har nått sin sexuella självbestämmanderätt och som 

avböjer en sexuell invit skall ovillkorligen respekteras”.40 Däremot menar kommittén 

även att det är viktigt att läsaren inte tror att det är lagstiftningens syfte att påverka 

människors sexualliv i allmänhet. Kommittén ville inte skuldbelägga ungdomars behov 

av att uttrycka och utforska sin sexualitet, även om den menar att principen om 15 år som 

gräns för självbestämmanderätten inte kan gälla fullt ut. Ett särskilt skydd för den 

sexuella integriteten måste finnas upp till 18 års ålder. En anledning till det extra skyddet 

är att ungdomar mognar i olika takt och det anses viktigare att skydda barn under 18 år, 

trots att det kan innebära en begränsning av den sexuella självbestämmanderätten.41   

”I syfte att ytterligare förstärka skyddet för barn och ungdomar mot att utnyttjas i sexuella sammanhang 

och för att särskilt markera allvaret i sexualbrott som riktar sig mot barn…”42 gav regeringen 

sexualbrottskommittén i uppdrag att omarbeta sexualbrottslagstiftningen. För att kunna 

förstärka skyddet för barn och ungdomar, främst barns skydd, krävs det att begreppet 

barn är väl definierat. Det krävs en bra och tydlig avgränsning av vad som kan anses vara 

ett barn, en ungdom och en vuxen. Om inte regeringen i sin proposition har klargjort 

dessa definitioner kan skyddet för barn/ungdomar, istället för att öka, minskas.   

Resultat av Analys  

                                                

 

38 Ibid., sid. 41 
39 Proposition, a. a., sid. 19 
40 Sexualbrottskommitténs betänkande, a. a., sid. 109 
41 Ibid., sid. 109 f 
42 Propositionen, a. a., sid. 1 
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I denna del av arbetet framförs resultaten från analysen av sexualbrottslagens förarbeten. 

Kapitlet är indelat i tre delar; bristen på definitioner där dokumentens försökt till 

definition av barn/vuxen behandlas och diskuteras, motsägelser som behandlar de 

motsägelser som finns i förarbetena samt konsekvenserna av motsägelserna.  

Bristen på definitioner  

Utifrån sexualbrottslagen och dess förarbeten är det inte möjligt att till fullo fastställa när 

en individ är att räknas som vuxen, det är inte ens möjligt att säkert avgöra vad som är 

kriterierna för vuxenhet. Grundsynen i lagen är att alla individer under 18 år är barn. 

Trots detta säger lagtexten, och dess förarbeten, ofta att individer under 15 år är att räkna 

som barn. Begreppet ungdomar används ofta när diskussionen syftar till personer mellan 

15 och 18 år, samtidigt som samma period ibland benämns som barndom. 

Uttrycket ”barn under 15 år” bör innebära att det finns barn över 15 år. Möjligen är 

åldern mellan 15-18 år tidsintervallet för ett äldre barn. När man har nått sin sexuella 

självbestämmanderätt ska man ha rätten att utforska sin egen sexualitet och ovillkorligen 

respekteras i de val som man gör. Kommittén framhäver flera gånger att det måste finnas 

ett särskilt skydd för barn upp till 18 år. Som argument förekommer oftast inte FN:s 

barnkonvention. Mer kraft läggs istället i argument om hur barn mognar i olika takt och 

att unga människor över lag behöver extra skydd, just för att de är unga. Det är enormt 

problematiskt när både sexualbrottskommittén, justitieutskottet och regeringen använder 

begreppen barn och ungdom inkonsekvent i diskussionerna.  

Många av de argument som sexualbrottskommittén använde sig av i sitt betänkande är 

historiskt och socialt förankrade. Argumentationen grundar sig inte så mycket i FN:s 

barnkonvention och EU:s rambeslut som regeringens proposition gör. Istället läggs 

betoningen på hur åldersgränserna ser ut i Sveriges grannländer och vilken nytta 

åldersgränsen kan ha för ungdomar i dagens samhälle. Den psykiska/sociala mognaden 

sätts mot den biologiska mognaden och skapar ett intryck av eftertänksamhet från 

kommitténs sida, även om det saknas en diskussion kring vad exakt det är som innefattas 

i begreppet vuxen och mognad. Kommitténs argument förs fram i det avsnitt där gruppen 

argumenterar för att lagstiftningen bör skilja på brott mot barn respektive mot vuxna. 
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Däremot förs inte någon diskussion om vuxenhet och dess egenskaper. Argument för 15-

årsgränsen tas för givna. Situationer idag får bedömas på samma grunder som för mer än 

100 år sedan. Barns oförmåga att ge samtycke till situationer tas för givet samtidigt som 

det senare i betänkandet inte kan beskrivas hur ett medgivande ska se ut eller tolkas ens 

för vuxna. Kommitténs betänkande beskriver ofta hur vuxna reagerar i våldssituationer. 

Förvånansvärt ofta finns det stora likheter mellan vuxnas reaktioner och barns reaktioner, 

likheter som kommittén väljer att inte se.   

Reaktionerna i en brottshändelse har en del i kommitténs definitionsprocess av barn och 

vuxen. Både barn och vuxna kan bli paralyserade i våldssituationer, vilket väcker frågan 

om hur stor del reaktionerna bör ha i definieringen. Brottet blir varken större eller mindre 

oavsett hur offret reagerar. Jag tror att vi människor ofta är mer lika varandra i reaktioner 

än vad vi vill tro. Jag menar att de skillnader som finns oftast förekommer i 

motsatsförhållanden, till exempel: i en våldtäktssituation kämpar offret till det yttersta 

eller resignerar på en gång då blotta anblicken av gärningsmannen är offret övermäktig. 

Då barn inte har möjligheten att fysiskt kämpa sig loss från en gärningsman är 

paralyseringen den vanligare reaktionen hos ett barn. Vad forskning ofta inte tar hänsyn 

till är att vuxna offer också ofta blir paralyserade. Om paralyserandet i sig är anledningen 

till att ett barn är ett barn, borde diskussionen kring var gränsen för ett paralyserat barn 

och en paralyserad vuxen går väckas. Reaktioner skiljer sig åt från individ till individ och 

blir en rörlig variabel i processen, vilket försvårar definieringsprocessen. Barn har inte 

samma förmåga att försvara sig som vuxna och den sexuella handlingen borde i sig självt 

ses som våld. Intressant är att kommitténs beskrivningar av barns respektive vuxnas 

reaktioner på våldssituationer är påfallande lika. Barn har inte förmågan att försvara sig, 

varken fysiskt eller psykiskt, men vuxna som anses ha förmågan, klarar ofta inte av att 

försvara sig heller. Likheterna berörs inte, varken i betänkandet eller i propositionen.    

Det är viktigt att komma ihåg att ett samtycke till en sexuell handling inte automatiskt 

betyder att man till fullo förstår innebörden av frågan. Barn/ungdomar skulle kunna säga 

ja till sexuella handlingar om de blev tillfrågade, även om de inte förstår innebörden i 

frågan eller konsekvensen av svaret. Att kunna, med insikt och ansvar, svara ja eller nej 
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på en fråga är ingenting som automatiskt kommer vid en viss ålder, det är en fråga om 

mognad och förståelse av sig själv, medmänniskor, situationer och konsekvenser. En 

treåring kan säga ja/nej när den frågas någonting, den behöver inte till fullo förstå vad 

den svarar eller varför den svarar. En 15-åring kan också svara ja eller nej men det är inte 

naturligt givet att 15-åringen förstår frågan, svaret eller konsekvenserna. Barn kan inte se 

konsekvenser, därför kan de inte göra val som rör sexuella handlingar. De kan inte ge sitt 

medgivande för de kan inte se konsekvenserna av samtycket. För mig är ett tyst samtycke 

enormt svårt dels att tyda och dels att bevisa när det gäller vuxnas samtycke till en sexuell 

handling. Barn kan inte ge ett samtycke, vare sig det är tyst eller högljutt. Ett problem är 

att formuleringarna i kommitténs betänkande och regeringens proposition delvis 

möjliggör att barn kan samtycka till en sexuell handling. Både kommittén och 

propositionen tar upp svårigheten i att bedöma ett medgivande hos offret vid sexualbrott. 

Kommittén beskriver det tysta medgivandet som det svåraste att både bevisa och bedöma. 

Frågan om samtycke är en tolkningsfråga. I lagen framgår att ett samtycke bara är giltigt 

om det dels har lämnats av någon som har befogenheten, dels att personen som ger 

samtycket förstår innebörden av medgivandet, att det har lämnats frivilligt och allvarligt 

menat samt att det lämnas med full insikt om den relevanta situationen. Däremot 

förekommer det ingen särskild form som samtycket måste ha haft. Det betyder att en 

person kan ge ett tyst medgivande till en sexuell handling. Blir en person paralyserad i en 

hotfull situation kommer individen troligen inte göra ett aktivt motstånd skulle 

gärningsmannen därmed kunna tolka tystnaden som ett medgivande. Rättssäkerheten för 

både offret och för gärningsmannen försämras om tysta samtycken anses gångbara i 

rättegångar.43   

Definieringen av vad barn kontra vuxen är lutar sig ofta på möjligheten att kunna uttrycka 

sin vilja/ovilja till olika sexuella relationer, både i sexualbrottskommitténs betänkande 

och i regeringens proposition. Kommittén och regeringen menar att skyddsbehovet anses 

vara större för individer under 18 år och därför förebygger lagen att ungdomar dras in i 

sexuella förhållanden de inte är mogna för. Forskning visar att unga människor ofta far 

illa av sexuella förhållanden. Barn kan inte vara frivilliga eller samtycka till sex. En ung 

                                                

 

43 Sexualbrottskommitténs betänkande, a. a., sid. 133 f 
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persons svaghet eller bristande mognad kan utnyttjas i sexuellt syfte.44 Tonåringar som 

tar initiativ till olagliga sexuella handlingar, till exempel med en styvförälder, ska kunna 

ses som allvarligt kränkta av situationen.45   

Sexualbrottskommittén argumenterar för 15 år som åldersgräns för sexuellt 

självbestämmande genom att betona att den fysiska mognaden, som idag inträffar tidigare 

än för hundra år sedan, inte motsvaras av en psykisk eller social mognad. En 15-åring bör 

ha förmågan till viljeuttryck och möjligheten att visa fysiskt och/eller psykiskt motstånd. 

Gränsen kan även vara ett stöd för ungdomar som inte vill ha ett sexuellt aktivt liv. 

Argumentet att åldersgränsen är ett stöd för ungdomar grundas i en undersökning från 

1996 som kom fram till att medianåldern för det första samlaget är 16 år för både pojkar 

och flickor. Eftersom personer under 18 år ska anses vara barn kan Sveriges förpliktelser 

mot FN:s barnkonvention ses som en anledning till att höja åldersgränsen. Bestämmandet 

av åldersgränsen för sexuellt självbestämmande ska ske med beaktande av 

barnkonventionens artiklar. Införandet av ytterligare en åldersgräns diskuteras i 

kommitténs betänkande, men avstånd tas från tanken. Kommittén anser det vara ologiskt 

att införa olika gränser när det är 15 år som gäller för sexuell självbestämmanderätt.46   

När justitieutskottet trycker på vikten av att lagstiftningen följer samhällets förändringar i 

syn och kunskap om sexualbrott saknar jag en diskussion kring åldergränsen på 15 år. 

Justitieutskottet hänvisar till hur synen på våldsbrott har förändrats under historiens gång 

och hur viktigt det är att lagen följer med denna förändring. Det är fascinerande att en 

åldersgräns som funnits i 150 år inte blir ifrågasatt i dessa förändringar, varken av 

regeringen eller av justitieutskottet. Kommitténs funderingar i ämnet visar att det finns 

argument både för en höjning och för en sänkning av åldersgränsen. Trots detta får 

åldersgränsen stå kvar orörd och ingen större diskussion väcks. Det är i en sådan 

diskussion som begreppet vuxen skulle få en framträdande roll. Det är i 

åldersgränsdiskussioner som innebörden av begreppet vuxen bör analyseras och 

definieras.  
                                                

 

44Propositionen, sid. 63 
45 Sexualbrottskommitténs betänkande, a. a., sid. 270 
46 Praxis inom rättsväsendet för när barn ska anses vara yngre är när individen är under 10 till 12 år gamla. 
(sexualbrottskommitténs betänkande, sid. 273)  
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Delar av de definitionsproblem som jag här har tagit upp har även uppmärksammats av 

remissinstanser under arbetet med omarbetningen av sexualbrottslagen. Vissa av 

remissinstanserna har motsagt sig formuleringar i den nya lagtexten. Motiveringarna var 

bland annat att bestämmelserna i lagen och straffordningen skulle bli så vaga att 

gränsdragningar och tillämpning skulle bli svåra att göra. Barnombudsmannen har vid ett 

flertal punkter i propositionen uttalat en önskan om att i fall där offret är under 18 år bör 

inte sexualbrottet kunna ses som mindre allvarligt.47  

Motsägelser 
En motsägelse, och ett problem för kommittén, är de skyddsregler gruppen vill ha för 

personer under 18 år samtidigt som en oförändrad åldersgräns förespråkas. Problemet att 

skapa en enhetlig definition av när människor är barn är ett genomgående problem för 

både kommittén och regeringen. Även justitieutskottet har i sitt betänkande problem att 

definiera individer under en viss ålder som barn vilket onekligen kan skapa en viss 

förvirring när förarbeten, proposition och lag ska tolkas. I anvisningarna som gavs till 

kommittén kunde läsas att gruppen skulle utreda hur man bäst kan ge ett absolut skydd 

för barn och ungdomar mot sexuella kränkningar. Ursprungligen löd texten små barn, 

inte ”barn och ungdomar”. Däremot framgick inte någon definition av vad som är små 

barn. Kommittén kom istället till insikten att det inte var lämpligt att lägga till ytterligare 

en åldersgräns i sexualbrottslagstiftningen. 15-årsgränsen ansågs av kommittén vara den 

lämpliga gränsen. Eftersom den gränsen redan fanns skulle det förvirra med ytterligare en 

gräns och samtidigt skulle det inte vara logiskt. De såg inte 18-årsgränsen som ologisk 

utan enbart som en del av Sveriges skyldigheter gentemot barnkonventionens artiklar. 

Skulle lagstiftningen säga att det särskilda skyddet mot sexuella handlingar gäller upp till 

15 års ålder följs inte artiklarna och Sverige skulle kunna utsättas för kritik från både FN 

och andra länder som skrivit på konventionen. Det intressanta är att dessa två 

åldersgränser inte ses som ologiska för kommittén, trots att det blir problem med 

definitionerna av barn/vuxen.  

                                                

 

47 Propositionen, a. a., sid. 78 samt 85 
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Ytterligare ett problem med sexualbrottslagstiftningen är dess mjuka del som kommittén 

eftersträvar. Om den moraliska vägledningen är ambitionen med lagen finns risken att 

sexualbrottslagen en dag blir en mjuk lag där moral är viktigare än bestraffning. En annan 

risk är att människor tappar respekt för lagen om den inte ger rimliga konsekvenser av 

sexualbrott. Kategorin sexualbrott anses vara en av de grövsta kategorierna inom 

brottsligheten i Sverige. Ambitionen med sexualbrottslagen var verkligen att skapa ett 

absolut skydd för barn och ungdomar mot sexualbrott. Jag önskar att det även hade 

funnits en strävan efter att skapa en enhetlig definition av vad barn respektive vuxen 

egentligen är och innebär. FN:s barnkonvention ses som en mjuk lag, en lag man inte kan 

straffas för vid brott mot den, utan det enda lagen kan göra är att försöka ge moralisk 

vägledning. ”En lag kan ha denna effekt även om den inte är förenad med ett straffhot”48 

menar kommittén och uttrycker därmed förhoppningar om att sexualbrottslagen ska 

förändra människors värderingar gentemot sexualbrott.   

Motsägelserna i och mellan dokumenten ökar genom de olika argumenten för, i princip, 

samma saker. Till exempel bygger kommittén sin argumentation mer på olika slags 

forskning än regeringen som lägger sin vikt på EU:s rambeslut och FN:s barnkonvention. 

De åldersdefinierar begreppet barn på olika sätt, mycket på grund av den åldersförvirring 

som råder i dokumenten. Både i justitieutskottets och i kommitténs betänkanden 

förekommer formuleringen att individer över 15 år ”i princip” har sexuell 

självbestämmanderätt.49 Följdfrågan blir när undantagen förekommer. För mig betyder 

formuleringen ”i princip” att det finns undantag, men det är undantag jag inte ser i 

förarbetena till lagen. Formuleringen skapar en spricka i det ”absoluta skydd” som 

regering och riksdag eftersträvade i arbetet med sexualbrottslagen. ”I princip” skapar ett 

tolkningsutrymme som inte bestäms eller definieras ytterligare. Möjligen kan ett av 

undantagen vara när en person har sexuell självbestämmanderätt men är under 18 år och 

individen ifråga inte får välja att ha sexuellt umgänge med en förälder eller förmyndare 

av något slag. I propositionen förs två argument för detta undantag; dels har personer 

under 18 år ett behov av ett särskilt skydd och dels vill regeringen förebygga att unga 

                                                

 

48 Sexualbrottskommitténs betänkande, a. a., sid. 125 
49 Ibid., sid. 109 
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människor går in i sexuella förhållanden för vilka de saknar mognad. Vem avgör när man 

är mogen att ingå ett sexuellt förhållande? Över 15 år bör det vara den egna personen som 

tar det beslutet, eftersom det är det lagen säger. Ändå anses personer under 18 år inte vara 

mogna för ett sexuellt förhållande. Argumentationen hos kommittén brister i konsekvens 

och logik. Om 18-åringar inte är mogna för förhållanden av sexuell karaktär bör de inte 

ha valmöjligheten till sådana förhållanden.   

Flera gånger återkommer propositionens avsändare till det faktum att barn aldrig kan 

samtycka till sexuella handlingar, ingen individ under 15 år kan göra valet som måste 

göras vid sexuella handlingar. (”Den sexuella självbestämmanderätten är naturligtvis 

irrelevant när diskussionen avser barn under 15 år.” 50) Ändå tas exempel upp ett flertal 

gånger som påvisar att en 14-åring kan ha sexuella handlingar med en 16-åring. Ett stort 

problem för lagen och propositionen är att det inte finns en enhällig användning av 

begreppet barn. Barn är omväxlande personer under 15 år och omväxlande under 18 år. 

Hela lagen och propositionen är full av motsägelser. Dels är benämningen av barn en 

källa till förvirring, dels görs all sexuell aktivitet under 15 olaglig samtidigt som sex 

mellan en 14-åring och en 16-åring anses lagligt. Först sägs att under 15 år kan individer 

inte vara kompetenta att göra ett val när det gäller sexualitet, och sedan säger man att en 

14-åring kan göra det valet. Om man inte kan ha en definition, må så vara ”enbart” en 

åldersdefinition, av vad/när man är ett barn kan man inte ha en tydlig linje i 

argumentationen för olika lagar och straffsatser. Lagförslaget och propositionen blir 

istället motsägelsefulla och lämnar gott om utrymme för diverse tolkningar som 

regeringen inte strävat efter. Det ”absoluta skydd” som regeringen vill uppnå för barn 

försvagas genom tolkningsutrymmet.   

Lagen säger att 15-åringar inte kan säga ja/nej till sexuella handlingar. Samtidigt säger 

lagen att sex mellan en 14-åring och en 16-åring inte är olagligt. Börjar lagen godta 

undantag från åldersgränsen flyttas gränsen omedvetet och lagarna blir svårare och 

svårare att hänvisa till i domstolar. ”Naturligtvis irrelevant när diskussionen avser barn 

                                                

 

50 Ibid., sid. 110 
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under 15 år”51 skriver kommittén när det gäller den sexuella självbestämmanderätten. 

Det primära intresset i arbetet med omarbetningen av sexualbrottslagen är att skydda den 

sexuella integriteten hos barn under 15 år. Ändå beskrivs det i samma betänkande hur en 

14-åring ska har rätten och möjligheten att ge samtycke till sexuella handlingar, när det är 

irrelevant att ens diskutera en sådan självbestämmanderätt när individen är under 15 år.  

Regeringen menar att sexuellt umgänge går bra mellan en 14-åring och en 16-åring för att 

individerna skiljer sig obetydligt i ålder och utveckling. Därför bör inte den äldre av dem 

straffas, det borde vara möjligt att 16-åringen kan undvika så kallat straffansvar då 

skillnaden mellan de två är så liten. Däremot tas senare upp att denna ansvarsfrihet enbart 

bör gälla i fall där ”barnen” har kommit långt i sin mognad och ligger nära gränsen för 

självbestämmanderätten. Den som är äldre bör endast vara ”obetydligt äldre” 

samt ”obetydligt längre i sin mognad”. Situationen ska ha varit helt frivillig från båda håll. 

Problemet när begrepp som mognad och mognadsgrad används som argument för 

gränsen mellan barn och vuxen är att någon måste bedöma mognadsgraden, 

mognadsgraden för vuxenhet måste vara definierad och faktiskt kunna bedömas/graderas. 

För några månader sedan frikändes en 22-åring som hade haft sex med en 13-åring. 

Motiveringen till frikännandet var samma som i argumentationen för ansvarsfrihet vid 

sexuella handlingar mellan 14- och 16-åringar.52   

”Barn under 15 år får nämligen redan genom sin ringa ålder anses befinna sig i en så utsatt och sårbar 

situation att alla åtgärder som syftar till ett utnyttjande av barnet för sådant ändamål bör vara 

straffbara./…/Huvudregeln att man från 15 års ålder innehar en sexuell självbestämmanderätt innebär att 

man kan samtycka till samlag och andra sexuella handlingar.”53  

När definitionen av när man räknas som ett barn inte är enhetlig leder argumentationen 

till problem. Alla människor under 18 år är barn, alltså ska deras låga ålder tas till hänsyn 

upp till 18. Samtidigt är 15 år gränsen för den sexuella självbestämmanderätten och 

därför är det upp till den åldern som särskild hänsyn borde tas. Det blir ett inkonsekvent 

dömande och ytterligare en brist i det ”absoluta skyddet”. Genom att regeringen inte kan 

                                                

 

51 Ibid. 
52 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=461279&rss=1400

  

53 Propositionen, sid. 99 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=461279&rss=1400
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bestämma åldersdefinitionen av barn kan den inte heller med trovärdighet hävda att barn 

och ungdomar får absolut skydd mot sexuella brott. Ett argument för hårdare straff vid 

sexualbrott mot barn är barns låga ålder. Sexualbrott mot personer mellan 15 och 18 år 

ska också ses som allvarliga men ju yngre ett barn är desto värre anses brottet vara.   

Ett glapp mellan lagen, dagens samhälle och förarbetena till lagen visas bland annat 

genom hur sexuella handlingar är, i princip, förbjudna för alla under 15 år. Samtidigt kan 

13-åringar ändå bli gravida och föda barn i dagens samhälle utan att någonting görs, utan 

någon form av repressalier. En 13-åring brukar inte bedömas vara nära 15-åringars 

mognad och erfarenhet, trots det kan de bli föräldrar. Ungdomars sexuella 

handlingar ”godkänns” även när de inte är i närheten av den åldersgräns regering och 

riksstad satt för sexuella handlingar.   

Konsekvens av motsägelserna 

Saknaden av en enhetlig definition av vad barn respektive vuxen är, skapar allt för många 

luckor i lagen för att kunna skapa ett absolut skydd. Trovärdigheten i förarbetena 

förändras när dokumenten beskriver hur forskning säger att det är skadligt för individer 

under 18 år att ha sexuella förhållanden samtidigt som de förespråkar en 15-års gräns för 

sexuell självbestämmanderätt. Det absoluta skydd som både regering och kommittén 

hänvisar till förlorar en del av tillförliten genom denna inkonsekvens. Personer som får 

bestämma över sin sexuella aktivitet bör vara mogna för sexuella förhållanden och inte 

vara i samma behov av ett absolut skydd som till exempel små barn.   

När inte likheterna mellan barn och vuxna i deras reaktioner i våldssituationer 

uppmärksammas i dokumenten, utan tvärtom osynliggörs, minskar rättsäkerheten för 

offer i sexualbrott. Förarbetenas öppning till tolkningar av tysta medgivanden, i 

kombination med paralyseringen som både barn och vuxna kan få när de känner sig 

hotade, skapar möjligheter för domstolar att döma gärningsmän till lägre straff, eller till 

och med fria dem. Paralysering kan misstas som ett tyst medgivande och därmed minskar 

chansen att gärningsmannen blir dömd i ett fall där offret reagerat med paralysering.   
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En konsekvens av motsägelserna i lagen och dess förarbeten blir att gränsen mellan 

ungdom och vuxen är än mer otydlig idag än för hundra år sedan. Om bedömningen av 

när man blir vuxen enbart vilar på kommunernas lagstadgade ansvar blir människor idag 

vuxna individer i 20-årsåldern, vilket skulle innebära en förskjutning på fem år om man 

jämför med sekelskiftet 1800/1900. Om bedömningen istället skulle vila enbart på 

sexualbrottslagen blir det svårare. Förarbetena till lagen tar upp hur mognaden generellt 

har förändrats, lagen har två åldersgränser som visar vägen in i vuxenheten, frågan är 

vilken av gränserna som ger tanken om en vuxen människa mest genomslag. Om det är 

vid 18-årsgränsen väcks naturligt frågan om varför det ens finns en 15-årsgräns. 

Uppenbarligen blir vi vuxna senare i dagens samhälle oavsett hur vi definierar begreppet 

vuxen. Att en åldersgräns som sattes för 150 år sedan finns kvar idag och hänvisar till 15-

åringars psykiska mognad går inte ihop med den forskning som finns inom ämnet i 

dagens samhälle.  

Konsekvenserna av bristen på definitioner av barn och vuxenhet blir även att lagen 

förlorar sitt värde och sin trovärdighet. Motsägelserna som förekommer i försöken till 

definitionerna skapar en bristande respekt för lagstiftaren och lagen i sig. Förvirring vid 

tolkningar under rättegångar urholkar rättssäkerheten vilket i sin tur väcker starka 

reaktioner i media och samhälle. Lagen blir inte det absoluta skydd som lagstiftaren 

eftersträvade. Försöken att klargöra lagen och bedömningsgrunderna vid domar 

misslyckades genom alla motsägelser och bristen på definitioner. Istället för att verka 

som en klargörande källa blir lagen och dess förarbeten ursprung till kaos. När 

sexualbrottslagen omarbetades fylldes lagen och förarbetena med så många undantag att 

huvudregeln blev svår att både se och tyda.   

Slutsats 

När lagar stiftades vid förra sekelskiftet sattes åldersgränserna efter vad man förväntade 

sig av 15-åringar. Det sattes krav på ungdomarna där det ansågs att om man genomgått 

skola, konfirmation och fått sin första tjänst så skulle man klara av vissa saker och kunna 

ta ett visst ansvar. Idag sätts lagarna på ett annat sätt. Kraven tas bort och ersätts med 

undantag. De gränser som sätts förväntas inte hållas av alla individer, utan 
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lagöverträdelserna förbereds med undantag av olika slag. Istället för att sätta 

gränser/lagar och förvänta sig att de hålls, öppnas möjligheterna till undantag och 

kravlöshet redan i lagstiftningsprocessen.  

Idén om vuxenhet och begreppet vuxen har inte definierats på ett tydligt och klart sätt 

under sexualbrottskommitténs eller regeringens arbete med sexualbrottslagstiftningen, 

åtminstone inte i de offentliga dokument som använts för denna uppsats. Idén om barn 

och ungdomar har inte heller definierats klart och tydligt, även om det har gjorts försök. 

Konsekvenserna av att dokumenten inte har en enhetlig definition av barn och ungdomar 

blir att dokumenten inte har en klar definition av vad som är vuxenhet, eller vad det 

innebär att vara vuxen. Dessutom blir argumentationen i dokumenten splittrad och 

motsägelsefull. Finns inte en klar definition av idén om barndom/vuxenhet måste 

argumenten inkludera alla varianter, vilket gör dokumenten fulla av motsägelser och 

inkonsekvenser och lämnar åt rätten att tolka. Inget dokument går tydligt in på de olika 

motsägelser som finns, tvärtom upprepar de senare dokumenten ofta samma exempel som 

de tidigare dokumenten angett – trots den klara motsägelsen. Genom dessa motsägelser 

och inkonsekvenser minskas förtroendet för lagstiftaren och lagen. Istället för att ha en 

klargörande funktion blir lagen en källa till förvirring och vida tolkningsmöjligheter. 

Rättssäkerheten för sexualbrottsoffer reduceras genom motsägelserna och de bristande 

definitionerna. Motsägelserna i dokumenten minskar det absoluta skydd som regeringen 

från början eftersträvade med utredningen om sexualbrottslagstiftningen.  
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