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Sammanfattning 

Mycket har hänt runt lagstiftningen kring våldtäkt sedan den infördes i Sverige på 

1200-talet. Då var våldtäkt ett egendomsbrott och ett brott mot mannen, som ägde 

kvinnan. Idag är våldtäkt ett brott mot kvinnan och över hennes rättigheter att 

bestämma över sin egen sexualitet och självbestämmande. 

År 2003 anmäldes cirka 2560 våldtäkter men endast 12 procent av de våldtäkter 

som skedde inomhus, och fyra procent av våldtäkter som skedde utomhus blev 

uppklarade. 

Syftet med detta arbete är att jämföra den nuvarande lagstiftningen med det nya 

lagförslaget som är tänkt att börja gälla från den första april 2005. Vi har valt att 

studera litteratur och propositionen ”En ny sexualbrottslag” och därefter har vi 

jämfört den nuvarande lagtexten med det nya lagförslaget. 

En av de största förändringarna i det nya lagförslaget är att begreppet hjälplöst 

tillstånd överförs från nuvarande Brottsbalken 6 kap 3 §, sexuellt utnyttjande, till 

att innefattas i våldtäktsparagrafen. Detta innebär att till exempel en man som 

förgriper sig på en kvinna, som frivilligt berusat sig, kan åtalas och dömas för 

våldtäkt. I den nuvarande lagstiftningen måste gärningsmannen ha försatt kvinnan 

i vanmakt eller annat liknande tillstånd. Vi tror att det är en viktig förändring i 

lagtexten, att begreppet hjälplöst tillstånd införs i paragrafen om våldtäkt. Detta 

sänder ut signaler om att kvinnan inte bär skuld för att hon blivit förgripen av en 

man då hon själv valt att berusa sig. 

En annan viktig förändring i det nya lagförslaget är att lagstiftaren har valt att ta 

bort begreppet råntvång och ersatt det med begreppen våld eller hot om brottslig 

gärning. Detta innebär att våld å person försvinner och våld mot person införs. Vi 

tror att begreppsförändringen kommer att underlätta bedömandet om att våld har 

förekommit eftersom graden av våld sänks till så kallat ofredande våld.  
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1 Inledning 

 

Våldtäkt blev ett brott i de svenska lagarna redan på 1200-talet och på den tiden 

straffades det med döden. Men våldtäkt var inte ett sexualbrott utan ett 

egendomsbrott. Det var inte kvinnan som var målsäganden, offer, gentemot den 

som hade våldtagit henne. Det var mannens som ”ägde” henne, hennes far eller 

make, som blev skymfad vid en våldtäkt. Det en våldtäktsman åtalades för var 

snarare att han förstörde en släkts möjlighet att få sin våldtagna dotter bortgift 

eller för själva stölden av en annan mans kvinna. 

 

Under det ortodoxa 1600-talet var alla sexuella handlingar som inte ägde rum i 

en äktenskaplig säng förbjudna och kriminella och år 1779 avskaffades 

dödsstraffet för våldtäkt. Fram till förra sekelskiftet betraktades våldtäkt inte 

som en kränkning mot kvinnan i laglig mening, utan mot mannen. Men även 

ända fram till 1960-talet sågs sexualbrotten snarare som brott mot allmän 

ordning och inte som brott mot person.1 

 

Idag undrar vi varför inte fler gärningsmän blir lagförda för våldtäkt? Behöver 

rättssystemet och regelverken ses över eller är det kvinnan/offret det beror på? 

Ingen kvinna skall behöva bli våldtagen på grund av klädsel, berusning eller 

annat liknande tillstånd. Vi lever i ett samhälle där människor har rätt att känna 

sig trygga, men som lagstiftningen ser ut idag gällande våldtäkt kan den inte 

erbjuda någon trygghet. Vi anser att en grundlig översyn av gällande lag 

angående brottet våldtäkt borde vara befogad. 

                                                
1 Flickan och skulden, Katarina Wennstam 
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1.1 Bakgrund 

 

År 2003 blev cirka 2 560 våldtäkter anmälda vilket är en tredubbling jämfört 

med tjugo år tidigare då 923 brott anmäldes. De flesta våldtäkter sker inomhus 

vilket som regel betyder att förövare och offer är bekanta eller har något slags 

relation sedan tidigare. Procentsatsen i uppklarade brott talar ett tydligt språk, 

12 av 100 våldtäkter har till följd att gärningsmannen åtalas för våldtäkt. När 

det gäller våldtäkt utomhus är det endast 4 procent som klaras upp och en av 

anledningarna till detta är att man oftast inte har någon identifierad 

gärningsman eller gärningsmän.2 

 

1.1.1         Mörkertal 

 

Mörkertalet är stort när det gäller brottet våldtäkt. Brott som sker i det privata 

anmäls inte lika frekvent som brott som sker på offentlig plats. Det är även de 

grövre brotten som anmäls i större utsträckning än de lindriga. Mörkertalet är 

även stort när det gäller brott som sker inom familjen eller om offret är ett barn 

eller en ung person. Offerstudier pekar på att mellan 5 och 10 procent av de 

personer som berättar att de blivit utsatta för sexuella övergrepp gör en 

polisanmälan.3 

 

Våldtäkt är en av flera lagstridiga handlingar som benämns som sexualbrott. 

Till dessa brott betraktas även bland annat sexuellt tvång, sexuellt ofredande, 

sexuellt utnyttjande samt exhibitionism. En fjärdedel av de anmälda 

sexualbrotten år 2003 utgjordes av våldtäkt.4 

 

                                                
2 Intrapolis, Hafström Eva 
3 Ibid 
4 Ibid 
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1.2 Syfte 

 

Vårt syfte med detta arbete är att jämföra den nuvarande lagstiftningen med det 

nya lagförslaget och vi kommer att undersöka vad som krävs för att en 

gärningsman skall bli dömd för våldtäkt. Eftersom detta är en uppmärksammad 

företeelse i samhället vill vi fördjupa oss i och få ökad kunskap om det så 

omdiskuterade brottet. Syftet är även att vi som blivande poliser skall ha aktuell 

kunskap om rekvisiten, det vill säga vad som krävs för att en gärningsman skall 

bli fälld för ett brott, i den nya lagtexten och därmed kunna sprida kunskapen 

vidare på våra blivande arbetsplatser. 

 

1.3 Frågeställningar 

 
I detta arbete har vi tänkt besvara följande frågeställningar; 

1. Vilka är de subjektiva rekvisit som ställs för att en gärningsman skall kunna 

bli dömd för våldtäkt? 

2. Vilka är de viktigaste förändringarna i det nya lagförslaget? 
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1.4 Avgränsningar 

 

I ett arbete om våldtäkt kan flera aspekter belysas utifrån gärningsmannens 

perspektiv. Varför begår gärningsmannen brottet, vad händer med 

gärningsmannen efter domen och vilka olika behandlingsprogram finns att 

erbjuda. Detsamma gäller brottsoffer. När vi i arbetet talar om brottsoffer syftar 

vi på det kvinnliga brottsoffret. När det talas om att en kvinna blivit våldtagen 

läggs fokus på hur hon var klädd, om hon var berusad och/om hon gjorde 

motstånd. I vår uppsats har vi valt att avgränsa oss till att belysa lagstiftningen, 

den gamla och den nya. Därefter har vi valt att enbart studera första paragrafen i 

sjätte kapitlet, våldtäkt, eftersom arbetet hade blivit mycket mer omfattande om 

vi skulle ha studerat övriga paragrafer i Brottsbalkens sjätte kapitel. 

 

1.5 Problem under arbetet 
 

Under hösten, då vårt fördjupningsarbete påbörjades, väntade vi på att lagrådet 

skulle komma med sitt yttrade över lagrådsremissen om en ny sexualbrottslag. 

Sedan har vi väntat på att regeringen skulle lägga fram en proposition, utifrån 

lagrådets yttrande, till riksdagen. Problemet under arbetet har varit att vi inte 

helt säkert vetat om detta skulle ske inom vår tidsram för arbetet. Propositionen 

lades turligt nog fram i november och vi kunde arbeta vidare med vårt 

fördjupningsarbete. Om riksdagen nu godkänner propositionen kommer det nya 

lagförslaget att börja gälla från och med den första april 2005. 
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2 Teoretisk bakgrund 

 

I den teoretiska bakgrunden kommer vi att redogöra för den nuvarande 

lagstiftningen samt att förklara rekvisiten i denna. 

 

2.1 Den nuvarande lagstiftningen   

 
”Den som genom våld eller genom hot som innebär eller för den hotade 

framstår som trängande fara tvingar någon annan till samlag eller till annat 

sexuellt umgänge, om gärningen med hänsyn till kränkningens art och 

omständigheterna i övrigt är jämförlig med påtvingat samlag, döms för våldtäkt 

till fängelse, lägst två och högst sex år. Med våld jämställs att försätta någon i 

vanmakt eller annat sådant tillstånd. 

Är brottet med hänsyn till våldets eller hotets art och omständigheterna i övrigt 

att anse som mindre allvarligt, döms till fängelse högst i fyra år. 

Är brottet grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse i lägst fyra och högst tio 

år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om våldet var 

livsfarligt eller om den som har begått gärningen tillfogats allvarlig skada eller 

allvarlig sjukdom eller, med hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga 

ålder eller annars, visat särskild hänsynslöshet eller råhet.”5 

 

2.2 Begreppsförklaring rekvisit 

Rekvisit är en ”förutsättning för att en gärnings skall vara straffbar, till exempel 

uppsåt vid mord”6 

 

                                                
5 Sveriges Rikes Lag 
6 Bonniers Svenska Ordbok, Malmström, Györki, Sjögren 
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2.2.1         Första stycket 

 
För att regeln om våldtäkt, enligt första stycket, skall bli användbar krävs det att 

gärningen har utförts med brukande av ett visst kvalificerat tvång. Medlet för 

detta tvång är våld eller hot som innebär eller för den hotade framstår som 

trängande fara, så kallat råntvång7. Med trängande fara menas hot om ett 

omedelbart stundande våld av allvarsammare karaktär. Det är tillräckligt att 

offret har uppfattat hotet som allvarligt menat utan att det i själva verket 

förekommit någon konkret risk. Att några hot inte sagts rent ut spelar ingen roll, 

hotrekvisitet kan ändå vara uppfyllt.8 

 

Det våld som fordras är det som vanligen benämns våld å person. Med det 

förstås en fysisk kraftansträngning som direkt riktas och träffar en annan 

individ och som består av endera misshandel eller ett betvingande av den andres 

kroppsliga rörelsefrihet. Till misshandel räknas att vålla en annan människa 

kroppslig skada, sjukdom eller smärta eller att bringa denne i vanmakt eller 

något annat sådant likartat tillstånd. När det gäller betvingande krävs det inte att 

betvingande är fullkomlig, utan att det är tillräcklig att förövaren exempelvis 

tvingar isär en kvinnas ben när hon försöker försvara sig genom att pressa ihop 

dem. För att gärningsmannen skall dömas för ansvar för våldtäkt krävs inte att 

offret har gjort fysiskt motstånd.9 

 

Med våld likställs att försätta någon i vanmakt eller annat liknande tillstånd. 

Med vanmakt menas en nära nog fullständig oförmåga att agera på grund av 

exempelvis redlös berusning eller medvetslöshet. Offret måste ha försatts, mot 

sin vilja i det tillståndet, för att tillämpningen om våldtäkt skall bli aktuell. Har 

                                                
7 Lagrådsremiss, En ny sexualbrottslagstiftning 
8 Brott och påföljder, Dahlström, Nilsson, Westerlund 
9 Lagrådsremiss, En ny sexualbrottslagstiftning  
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offret frivilligt berusat sig kan inte ansvar för våldtäkt bli aktuellt utan i så fall 

kan gärningsmannen dömas till ansvar för sexuellt utnyttjande.10 

 

För att handlingen som gärningsmannen företagit ska kunna bli tillämplig i 

våldtäktsparagrafen skall det antingen vara ett samlag eller annat sexuellt 

umgänge, om gärningen med hänsyn till kränkningens art eller 

omständigheterna i övrigt är jämförligt med på tvingat samlag. Med begreppet 

samlag menas att två personer av olika kön berör varandras könsorgan, alltså 

betyder det att mannen inte behöver ha penetrerat kvinnan med sitt könsorgan.11 

Det behöver inte ha skett något fullbordat samlag inte heller något krav på 

varaktighet finns.12 Sexuellt umgänge innebär övriga fall av sexuella handlingar 

som är ägnade att väcka eller tillfredställa sexualdrift, hit räknas anal- och 

oralsamlag även ömsesidig onani och införande av fingrar eller föremål i 

kvinnans slida. Sexuellt umgänge är tillämpligt på både hetero- och 

homosexuella relationer.13 

 

 2.2.2         Andra stycket 

 
Enligt andra stycket kan en gärningsman dömas till en lindrigare påföljd om det 

visar sig att omständigheterna har varit mindre allvarliga. Dock skall 

tillämpningen av andra styckets inte uppfattas som att offret är medvållande på 

något sätt.14  

                                                
10 Lagrådsremiss , En ny sexualbrottslagstiftning 
11 Brott och påföljder, Dahlström, Nilsson, Westerlund 
12 Proposition 2004/05:45 
13 Brott och påföljder, Dahlström, Nilsson, Westerlund 
14 Brottsbalken En kommentar, Holmqvist, Leijonhufvud, Träskman, Wennberg 
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2.2.3         Tredje stycket 

 

Tredje stycket, grov våldtäkt, är jämförligt med grov misshandel, BrB 3:6, där 

skall det tas i bedömningen om våldet varit livsfarligt eller om den som har 

begått gärningen tillfogat allvarlig skada eller allvarlig sjukdom. Vid 

prövningen om brottet varit grovt skall det beaktas om gärningsmannen visat 

särskild hänsynslöshet eller råhet vilket kan vara upprepade och långdragna 

övergrepp, långvarigt frihetsberövande, gruppvåldtäkter samt sadistiska och 

grovt förnedrande handlingar. I bedömningen huruvida brottet är grovt eller 

inte, skall även offrets ålder tas i beaktande, ju yngre offret är desto större vikt 

ska det få. Annat som är av betydelse är om offret är exempelvis rörelsehindrad, 

en sjuk eller eljest en hjälplös person.15 

 

3 Metod 
 

Vi har valt att göra studie och jämföra den nuvarande lagtexten och det nya 

lagförslaget genom att läsa litteratur, lagrådsremissen, propositionen och 

tidningsartiklar i det aktuella ämnet. Vi har genom att följa debatten i ämnet 

antagit och förstått att en lagförändring är på sin plats eftersom statistiken om 

brottets uppklarning och anmälningsbenägenheten är under all kritik. 

 

4 Resultat 

 
I resultatdelen kommer vi att redovisa det nya lagförslaget samt att redogöra för 

rekvisitet som krävs för att en gärningsman skall bli dömd för våldtäkt. Vi 

kommer även att förklara de största skillnaderna i den nuvarande lagstiftningen 

och i det nya lagförslaget. 

                                                
15 Brott och Påföljder, Dahlström, Nilsson, Westerlund 
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4.1  Det nya lagförslaget 

 
”Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om 

brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en 

annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och 

omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag döms för våldtäkt till 

fängelse i lägst två och högst sex år.  

Desamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell 

handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att 

otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, berusning 

eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller 

annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd.  

Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till 

omständigheterna vid brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till 

fängelse i högst fyra år. 

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov 

våldtäkt till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet 

är grovt skall särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig 

art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i 

övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller 

annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.”16
 

                                                
16 Proposition 2004/05:45 
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4.2 Rekvisit 

 

4.2.1         Första stycket 

 

Det våld som fodras enligt det nya lagförslaget innebär att det är tillräckligt att 

gärningsmannen använt sig av sådant våld som betecknas våld mot person.17 

Begreppet våld mot person är ett mer övergripande begrepp av våld. All form 

av våld mot en person innefattas i detta begrepp, här talas om allt ifrån de 

grövsta våldsformerna till ofredandevåld. Med ofredandevåld avses att rycka i 

annan persons arm, knuffa undan eller att hålla fast en person.18 Detta 

våldsbegrepp omfattar även begreppet misshandel som återfinns i lagförslaget 

och som vi tidigare förklarat.19 

 

Begreppet hot om brottslig gärning innebär att gärningsmannen skall kunna 

dömas för ansvar för våldtäkt trots att hotet har varit av lindrigare karaktär. Som 

exempel kan nämnas att gärningsmannen tilltvingar sig samlag genom att börja 

slå sönder offrets egendom. I och med att hotet innefattar fortsatt skadegörelse 

verkar gärningsmannens agerande tvingande för offret. Offrets skall ha tvingats 

till den sexuella handlingen genom våld eller hot.20 

 

4.2.2         Andra stycket 

 

I det nya förslaget har sexuellt umgänge ersatts med sexuell handling för att 

språket i lagtexten skall bli lättare att förstå. För att det skall bli fråga om 

sexuell handling så skall gärningen ha haft en tydlig sexuell prägel och varit 

                                                
17 Proposition 2004/05:45 
18 Brott och påföljder, Dahlström, Nilsson, Westerlund 
19 Proposition 2004/05:45 
20 Ibid 
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ägnat att kränka offrets sexuella integritet. Vad som här menas med sexuell 

handling är ett vidrörande av den andres könsorgan eller en beröring av den 

andres kropp med det egna könsorganet men det måste dock ha funnits en viss 

varaktighet.21 

 

Som exempel på begreppet hjälplöst tillstånd kan nämnas händelser där någon 

på grund av narkotikapåverkan eller kraftig rus inte har förstått att ett sexuellt 

närmande skett. Begreppet kan även omfatta personer som på grund av 

kroppsskada eller som på grund av sjukdom inte är i stånd att begripa 

gärningens innebörd eller att personen inte kan bjuda på motstånd.22 Att offret 

befinner sig i en hotfull situation och saknar praktiska möjligheter att 

undkomma det sexuella utnyttjandet skall i kombination med att denne varit 

berusad vid tillfället skall ses som ett hjälplöst tillstånd.23  

 

4.2.3         Tredje stycket 

 

Rekvisitet mindre grovt i tredje stycket syftar till en möjlighet att döma en 

gärningsman enligt en lägre straffskala för våldtäkt. Detta för att undvika 

orimliga resultat i rättstillämpningen. Avsikten med en lägre straffskala är inte 

att våldtäktsbrott skall ges en mildare straffvärdesbedömning. Vid en 

bedömning om våldtäkt förelegat skall gärningsmannen och offrets relation 

mellan varandra inte spela någon roll. Vid prövningen hur våldet eller hotet 

framstått vid gärningstillfället skall det göras en objektiv bedömning och våld- 

och hotbegreppet skall inte framstå som en självständig omständighet utan 

istället skall bedömaren titta på samtliga omständigheter som förelegat vid 

gärningstillfället.24 

 

                                                
21 Proposition 2004/05:45 
22 Ibid 
23 Brottsbalken En kommentar, Holmqvist, Leijonhufvud, Träskman, Wennberg 
24 Proposition 2004/05:45 
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4.2.4         Fjärde stycket 

 

I det nya lagförslagets fjärde stycke angående grov våldtäkt så ställs det inte 

samma krav på omfattning och typ av våld och hot som förekommit för att 

bedöma ett våldtäktsbrott som grovt. Det räcker att det våld som har utgjort en 

allvarlig misshandel, men som inte motsvarar kraven för grov misshandel, anses 

som tillräckligt för att värdera ett våldtäktsbrott som grovt. Hot som har utförts 

med någon form av vapen, exempelvis skruvmejsel, skjutvapen eller kniv, bör 

normalt sett bedömas som grovt.25 

 

När det gäller grov våldtäkt skall det uppmärksammas om brottet har förövats 

av flera gärningsmän, det vill säga om det rör sig om en gruppvåldtäkt.26 Vad 

som här menas med gruppvåldtäkt är när offret utsatts för flera övergrepp under 

en viss begränsad tidsperiod av olika personer.27 

 

4.3 Resultat sammanfattning 

 
Våldtäktsparagrafens första stycke har genomgått en stor förändring. 

Lagstiftaren har tagit bort begreppen råntvång, våld å person och vanmakt och 

ersatt det till våld mot person, hot om brottslig gärning och hjälplöst tillstånd. 

 

Vanmaktsbegreppet är hämtat ur Brottsbalken 3 kap 5 §, misshandel och 

begreppet råntvång är hämtat ur Brottsbalken 8 kap 5 §, rån. I båda dessa 

begrepp finner man igen våld å person och lagstiftaren har i det nya 

lagförslaget bytt ut detta mot våld mot person.  Lagstiftaren hänvisar i förslaget 

till Brottsbalken 4 kap 4 §, olaga tvång, där en gärningsman kan genom 

misshandel, våld mot person eller hot om brottsliggärning dömas till ansvar för 

våldtäkt. 
                                                
25 Proposition 2004/05:45 
26 Ibid 
27 Ibid 
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Begreppet sexuellt umgänge ersätts med begreppet sexuell handling och 

avsikten är att det nya begreppet skall ha samma innebörd, men i stort är detta 

för att språket i lagtexten skall förenklas.  

 

Andra stycket i det nya förslaget har lagstiftaren valt att exemplifiera situationer 

där gärningsmannen otillbörligt utnyttjat offret. Begreppet hjälplöst tillstånd har 

överförts från den nu gällande Brottsbalken 6 kap 3 §, sexuellt utnyttjande, till 

det nya lagförslaget om våldtäkt. I och med denna förändrig flyttas många så 

kallade utnyttjade fallen till att falla under våldtäktsbestämmelsen. Med 

utnyttjade fallen menas de fall då gärningsmannen inte försatt offret i ett 

hjälplöst tillstånd utan att exempelvis offret själv har berusat sig.  I nuvarande 

bestämmelse måste gärningsmannen ha försatt offret i det hjälplösa tillståndet, 

det kan vara att gärningsmannen tvingat offret att dricka alkohol.28 I och med 

denna förändring skärps straffskalan, för de så kallade utnyttjandefallen, från 

fängelse i högst två år, maxstraff för sexuellt utnyttjande, Brottsbalken 6 kap 3 

§, till fängelse i lägst två och högst sex år. 

 

Tredje stycket har i sig inte genomgått någon större förändring men lagstiftaren 

har valt att ändra begreppet ”mindre allvarligt” till ”mindre grovt”, eftersom 

risken för feltolkning är större med ett sådant uttryck och det är olämpligt att 

påstå att en våldtäkt kan vara ”mindre allvarlig”. Begreppet mindre grovt 

hänvisar till de fall där gärningsmannen med hänsyn till omständigheterna vid 

brottstillfället inte har uppfyllt rekvisiten för normalgraden av våldtäkt. 

 

För att en gärningsman enligt den nya lagförslaget skall kunna dömas för en 

grov våldtäkt, enligt fjärde stycket, krävs en lägre grad av våld än som avses i 

Brottsbalkens 3 kap 6 §, grov misshandel. Men det fordras inte lika mycket hot 

                                                
28 Proposition 2004/05:45 
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eller våld som det gör idag i den nuvarande lydelsen. Skillnaden mellan den 

nuvarande lydelsen och förslaget är inte så omfattande men i förslaget har 

lagstiftaren i lagtexten preciserat ”om fler än en förgripit sig på offret”29. I den 

nuvarande lydelsen kan flera personer dock dömas för en grov våldtäkt utifrån 

de fall de visat ”särskild hänsynslöshet”, med detta kan menas att fler än en 

förgripit sig på offret.30 

 

I det nya lagförslaget skall gärningsmannen aktivt ha tagit del i 

gruppvåldtäkten, för att kunna bli dömd för grov våldtäkt, det räcker dock med 

att det endast förekommit till exempel ett samlag men att flera gärningsmän 

tagit aktiv del av övergreppet.  

 

Det har inte skett någon förändring i avseendet om hur grovt våldet varit, om 

offret tillfogats allvarlig skada eller allvarlig sjukdom utan dessa fall ska även 

fortsättningsvis bedömas som grov våldtäkt. Även uttrycket, att 

gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet eller råhet har lagstiftaren valt att 

behålla i det fjärde stycket, grov våldtäkt. Även i fortsättningen måste 

omständigheterna kring händelsen, samt gärningsmannens uppsåt i förhållandet 

till brottet, tas i beaktning när det skall bedömas om handlingen varit grov.31 

                                                
29 Proposition 2004/05:45 
30 Brott & Påföljder , Dahlström, Nilsson, Westerlund 
31 Proposition 2004/05:45 
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5  Diskussion 
 

Redan på 1200-talet blev våldtäkt ett brott i de svenska lagarna och på den tiden 

straffades det med döden. Idag är problematiken stor när det gäller att få en 

gärningsman fälld för våldtäkt. Trots att det inte skall spela någon roll hur 

kvinnan var klädd eller hur hennes tidigare sexuella erfarenheter har varit tas 

det ändå med vid bedömningen om en gärningsman skall dömas för våldtäkt. 

Redan vid polisanmälan är detta något som kommer på fråga för att sedan föras 

vidare in i rättssalen. Det är uppenbart att det i dagens samhälle behövs ett 

specifikt skydd för kvinnan och hon har rätt att känna sig trygg när hon 

exempelvis vistas ute nattetid. Skulle det trots allt vara så att hon utsätts för 

övergrepp skall hon kunna lita på att gärningsmannen döms för det brott han 

begått och att han inte undkommer eller döms till ett lindrigare straff på grund 

av att det i lagstiftningen finns kryphål. 

 

För att en gärningsman idag skall kunna dömas för våldtäkt skall det ha 

förekommit en viss typ av våld, så kallat råntvång. Problemet idag är att kunna 

bevisa att sådant våld förelegat och kan inte åklagaren bevisa det blir det svårt 

att döma gärningsmannen för våldtäkt. Därför anser vi att det är på sin plats att 

kravet om våld har sänkts i det nya lagförslaget. Förhoppningsvis kommer 

därför fler gärningsmän att dömas för våldtäkt i framtiden. En annan förändring 

som vi anser vara betydelsefull, är att hotbegreppet har utvidgats till att omfatta 

även hot om brottslig gärning. Det vi tycker är viktigt med detta är att det inte 

skall spela någon roll vad gärningsmannens avsikter med hotet har varit utan 

det avgörande är hur offret har uppfattat hotet. 

 

Ett problem vi tror kan uppstå utifrån det nya lagförslaget är att en gärningsman 

eventuellt kan dömas till en ”mindre grov våldtäkt” på grund av att brottsoffret 

själv berusat sig. Vi tror även att domstolarna kan komma att döma de fall som 

idag betecknas som sexuellt utnyttjande, till mindre grova våldtäkter enligt det 
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nya lagförslaget. Vi menar att säkerheten för kvinnan inte ökar men i och med 

den här förändringen sänder lagstiftaren ut signaler, om att det är ett mer 

allvarligt brott som begås än sexuellt utnyttjande och effekten för kvinnan blir 

att hon inte skall behöva känna någon skuld för att just hon blivit utsatt för 

övergrepp. 

 

Vidare tror vi även att det kan uppstå vissa svårigheter i tillämpningen av den 

nya lagen fram till dess att det finns prejudikat att hänvisa till, men trots det så 

ser vi positivt på förslaget. Fokus ligger nu på mannen och inte på kvinnan, 

vilket är ett steg i rätt riktning. 

 

Avslutningsvis menar vi att utvidgandet av våldtäktsbegreppet är en viktig 

markering från samhällets sida. Vi är övertygade om att denna ändring kommer 

att ha stor betydelse i framtiden och bidra till att ändra den attityd till kvinnor 

som i dag finnas hos en del män. Utgångspunkten i den nya lagen är att varje 

människa i varje situation har rätt att bestämma över sin egen kropp, sexuallitet 

och att en persons önskan att inte medverka i en sexuell handling ovillkorligen 

skall respekteras. 



DEN NYA VÅLDTÄKTSLAGEN 
Jenny Eriksson 
Maria Wallo 

05-03-22 

 

 17 

Litteraturreferenser och källhänvisningar 
 

 Webbaserade källor 

 
Justitiedepartementet, Lagrådsremiss, En ny sexualbrottslag 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/61/98/8d159169.pdf,  

 2004-09-18 

 

Proposition 2004/05:45, En ny sexualbrottslagstiftning 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/36/68/2f3b2cal.pdf,  

 2004-11-20 

 

Bodström Thomas, Nytt lagförslag mot sexualbrott före årskiftet, Dagens 

Nyheter 13 maj 2003, 

http://www.dn.se/DNet/road/Classic/aricle/0/jsp/print.jsp?&a=140522, 

2004-11-01 

 

Leijonhufvud Madeleine, Överfallet i Rissne var våldtäkt, Dagens Nyheter 10 

maj 2000, 

http://skolan.presstext.prb.se/bin/neta2gate?f=doc&state=r1c2fd.5.1283, 

2004-11-01 

 

Diesen, Helfalsk polisstatistik om våldtäkter, Dagens Nyheter 10 mars 2004, 

http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=242316 

2004-11-01 

 

Hafström Eva, informationsenheten, Intrapolis, 

http://ps.intrapolis/intra/nodeid=21434&pageversion=1.html&articleid=8

0434,  

2004-07-14 



DEN NYA VÅLDTÄKTSLAGEN 
Jenny Eriksson 
Maria Wallo 

05-03-22 

 

 18 

 

 Skriftliga källor 

 
Gregow Torkel, Sveriges Rikes Lag, Hundratjugofemte Upplagan, Norstedts 

Juridik AB, 2004, ISBN 91-39-00989-0 

 

Holmqvist Lena, Leijonhufvud Madeleine, Träskman Per Ole, Wennberg 

Suzanne, Brottsbalken En kommentar Del I, Upplaga 3:1, Norstedts 

Juridik AB, 2002, ISBN 91-39-20305-0 

 

Dahlström, Nilsson, Westerlund, Brott och Påföljder, Bruuns Bokförlag, 

2001,Göteborg, ISBN 91-86346-88-1 

 

Malmström, Györki, Sjögren, Bonniers Svenska ordbok, Upplaga sju, Albert 

Bonniers Förlag AB, 1998, Stockholm, ISBN 91-34-51965-3 

 

Katarina Wennstam, Flickan och skulden, Albert Bonnier Förlag, 2002, Viborg 

Danmark, ISBN 91-0-057840-1 

 


