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 Abstract 
 

Den 1 april 2005 antog regeringen en ny sexualbrottslag och man skrev då om 6 

Kap i brottsbalken. Statistik hade visat att antalet sexualbrott hade ökat de senaste 

tio åren och den folkliga opinionen började ifrågasätta den dåvarande 

lagstiftningen. 1998 tillsatte regeringen en kommitté som hade i uppdrag att se 

över den rådande sexualbrottslagstiftningen. Syftet med den nya sexualbrottslagen 

var att förstärka skyddet mot sexualbrott och den personliga integriteten. Det har 

visat sig att sedan den nya sexualbrottslagen kom till har antalet anmälda 

våldtäkter ökat samtidigt som det har minskat för sexuellt utnyttjande. 

Våldtäktsparagrafen har utvidgats och omfattar numera ett större antal gärningar 

än tidigare. I den nya lagen är det tänkt att fokus ska flyttas från offrets 

uppträdande och beteende till att mer intressera sig för gärningsmannens 

handlande. I den nya lagstiftningen har det också införts en paragraf som 

innefattar våldtäkt mot barn, där alla sexuella handlingar med barn under 15 år 

kommer att rubriceras som våldtäkt.  
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1  Inledning 

1998 tillsatte regeringen en kommitté som fick i uppgift att se över den då 

gällande sexualbrottslagstiftningen. Det hade då skett ett antal 

uppseendeväckande våldtäktsfall med lindriga eller friande domar som skapade 

en folkopinion som krävde en skärpt lagstiftning. Debatten i medierna och i 

samhället var heta och folket ville ha en lagändring snabbt. Denna Kommitté 

kom att lämna in SOU 2001:14 till betänkande. Kommittén ansåg att den sexuella 

självbestämmanderätten och den sexuella integriteten är de viktigaste 

skyddsintressena bakom regleringen av sexualbrotten. Sexuella övergrepp 

innebär alltid en kränkning av den sexuella men också den personliga 

integriteten. Man ansåg också att regleringen av sexualbrotten bör fästa mindre 

avseende vid vilken sexualhandling det varit frågan om och mer ta fasta på den 

sexuella kränkningen och dess art (SOU 2001:14). Det skulle dock dröja ända 

till den 1 april 2005 innan det nya lagförslaget, med en omfattande omarbetning 

av Brottsbalkens 6 kapitel.  

Denna lagstiftning skulle öka skyddet mot sexuella kränkningar och förstärka 

den sexuella integriteten och självbestämmanderätten. Man kom också att utöka 

vad som är kriminaliserade, straffskalor samt preskriptionstiden för brotten. 

Man genomförde en omfattande förändring av 6 kap i brottsbalken och 

våldtäktsbegreppet utvidgades till att omfatta fler gärningar. För att bättre 

kunna skydda barn och ungdomar mot sexuella utnyttjanden infördes ett nytt 

separat brott om våldtäkt mot barn  

I den gamla lagstiftningen lade man stor vikt vid offrets beteende och agerande 

vid brottstillfället och man fokuserade väldigt lite på gärningsmannens 

agerande. I fall där kvinnan självmant berusat sig och hamnat i ett så kallat 

hjälplöst tillstånd kunde man inte döma gärningsmannen till våldtäkt utan detta 

rubricerades istället som ett sexuellt utnyttjande. Om någon otillbörligt utnyttjar 

att en annan person befinner sig i ett så kallat hjälplöst tillstånd skall denne 

dömas för våldtäkt enligt den nya lagstiftningen.  
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I tidigare lag krävdes våld eller hot som innebar akut fara för offret. Detta 

ersattes med krav på våld eller hot om brottslig gärning. Nytt är också att en 

våldtäkt som begås av fler än en gärningsman alltid skall klassificeras som grov 

våldtäkt. 

1.1 Bakgrund 

Anledningen till att vi valde att fördjupa oss i detta ämne är att vi tycker att det 

är ett intressant och aktuellt ämnesområde. Det finns också en livlig debatt 

kring detta ämne och ett samhällsengagemang som starkt fördömer denna typ 

av brott. Vi vill därför sätta oss in i sexualbrottslagen för att få en bättre 

överblick i hur den ser ut och fungerar. Vi tror också att det finns en okunskap 

kring dessa typer av brott och vad som räknas som sexualbrott enligt lagens 

mening. Vi anser också att medierna har en tendens att utnyttja denna okunskap 

och ofta ger en skev bild av verkligheten. Därför vill vi med denna rapport 

tydliggöra innebörden av den nya sexualbrottslagen. Vi tror också att det finns 

ett stort intresse av att läsa en rapport som handlar om detta ämne.   

 

Sexualbrott är ofta väldigt komplexa och svåra att bedöma. För att, som polis, 

kunna göra ett bra jobb i ett sexualbrottsmål tror vi att det är viktigt att ha 

kunskap om dessa brott och vilka skillnaderna är mellan de olika brotten i 

kapitlet. Trots att sexualbrott är så pass vanligt förekommande och allvarliga 

brott har vi under polisutbildningen inte behandlat sexualbrotten i den 

utsträckning som vi anser borde göras. Därför tror vi att det kan finnas ett 

intresse hos studerande vid Polisutbildningen i Umeå av att läsa en rapport som 

behandlar ämnet. 

1.2 Syfte 

Vårt syfte med detta arbete är att förklara vad ändringarna i 6 kapitlet 

Brottsbalken innebär samt ge en översikt av hur kapitlet ser ut. Vi kommer att 

främst inrikta oss på 1, 2, 4, 5 och 6 § § då dessa paragrafer hänger ihop med 

varandra. För att få en klar bild av den nya lagstiftningen anser vi det viktigt att 
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man med utgångspunkt från våldtäkt även tar upp de subsidiära paragraferna till 

våldtäktsbrotten. Tyngdpunkten kommer dock att ligga på våldtäkt (1 §) och 

våldtäkt mot barn (4 §). Vi kommer i rapporten att undersöka om lagändringen 

innebär ett starkare verktyg i arbetet att stävja våldtäktsbrott och skydda den 

sexuella integriteten samt belysa vilka för och nackdelar lagstiftningen har. 

1.3  Frågeställningar 

1. Hur ser den nya lagstiftningen ut och hur tillämpas den? 

2. Vilka för och nackdelar har den nya lagstiftningen? 

3. Kan man se några brottspreventiva fördelar med den nya lagstiftningen.?  

1.4  Avgränsningar  

Vi har avgränsat vårt arbete till att omfatta 1, 2, 4, 5 och 6 § § i brottsbalkens 6 

kapitel. Huvudfokus kommer att läggas på 1 och 4 § §, våldtäkt samt våldtäkt 

mot barn. Även 13 och 14 § § kommer vi att beröra ytligt. Resterande 

paragrafer i 6 Kap kommer inte att behandlas i rapporten då dessa inte kan ses 

som relevanta för vårt syfte med arbete som är att beskriva våldtäkt och dess 

subsidiära paragrafer. Detta kommer att bli ett relativt stort och omfattande 

arbete men utifrån vår frågeställning anser vi att det är nödvändigt att dessa 

paragrafer behandlas för att man skall kunna få en god överblick av 

lagstiftningen på detta område.    

1.5 Tillvägagångssätt 

Denna rapport bygger till grunden på litteraturstudier. Juridisk litteratur, 

förarbeten och propositioner ligger till huvudsaklig grund för vårt arbete. Vi har 

även tittat på olika rättsfall och diskuterat dessa i rapporten. För att få en 

objektiv bedömning av sexualbrottslagen har vi dessutom intervjuat två i ämnet 

sakkunniga personer för att få deras syn på sexualbrottslagstiftningen. Vissa 

begrepp som används har vi ansett vara viktigare än andra och de har därför fått 
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en egen rubrik där vi förklarar begreppet närmare. Eftersom gärningsmannen i 

de flesta fallen är en man har vi i vissa delar i arbetet valt att referera till denne 

som ”han” eller ”honom”, med insikten om att det även förekommer kvinnliga 

sexualförbrytare.  

2 Brottspreventiva teorier 

En viktig fråga inom brottspreventionen är huruvida straffvärdet för ett brott 

påverkar individer från att faktiskt avstå från att begå brott. I den nya 

sexualbrottslagstiftningen skärpte man straffen och straffbarheten hos vissa av 

brotten. Men kommer detta att innebära att färre sexualbrott kommer att begås i 

Sverige? Straffet på ett brott reflekterar ofta samhällets syn på den brottsliga 

gärningen vilket i sin tur också påverkar lagstiftarna. Lagstiftarna kan också de 

genom lagstiftningen påverka samhällets syn på vissa gärningar och på så vis 

skapa nya normer (Sarnecki, J. 2003, s. 331). 

I proposition 2004/05:45 kan man läsa att det är en grundläggande uppgift för 

samhället att skydda barn och vuxna mot alla former av sexuella kränkningar. 

Sexuella övergrepp beskrivs som extrema uttryck för bristande respekt för 

andra människors rättigheter, personliga och sexuella integritet samt det 

sexuella självbestämmandet. För att förebygga dessa brott behövs ett bra 

straffrättsligt skydd och ett fungerande rättsväsende med kompetenta personer 

(Prop. 2004/05:45, s.19).  

I propositionen uppger man tydligt att syftet med lagändringen är att man 

önskar påverka personers värderingar men den skall inte ses som en önskan att 

påverka människors sexualliv (Prop. 2004/05:45, s. 22).  

 

Idén om brottspreventiva åtgärder bygger ofta på att individen har ett rationellt 

tänkande. Detta innebär att denne kalkylerar riskerna med brottet innan han 

genomför det. I våldtäktsfall kan konsekvenserna av att åka fast bli mycket 

allvarliga. Detta kan innebära att man straffas hårt både av rättväsendet men 

också av sin omgivning. Trots detta är sexualbrott ganska vanligt 
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förekommande i Sverige och de förefaller även att öka i antal enligt BRÅ 

(www.bra.se). 

Om detta beror på att brottet är mer lockande än straffet avskräckande kan dock 

vara svårt att säga. Exempelvis har det visat sig att även dödstraff har en 

begränsad preventiv effekt (Sarnecki, J. 2003, s.363,367).  

Ur en preventiv synpunkt verkar ett hårt fängelsestraff enbart fungera om 

förövaren är någorlunda rationell och utför en personlig riskanalys innan brottet 

begås. 

Den troligt bästa brottspreventiva åtgärden för att förebygga brottslighet är att 

man ökar upptäcktsrisken. Genom att från samhället markera att våldtäkter och 

sexuella övergrepp aldrig accepteras kan man påverka folks uppfattning om 

inställning till brottet.  

Enligt Gottfredsson och Hirschi (1990) är det inte rädslan för straff eller annan 

form av ”yttre kontroll” som gör att vi inte begår brott. I stället talar man om 

den ”inre kontrollen” som den avgörande (Sarnecki, J. 2003, s. 366). 

Det finns ofta en rationell förklaring till varför människor ibland väljer att begå 

brott men detta förklarar dock inte varför de flesta människor i de flesta 

tillfällen väljer att inte begå brott. Inom kontrollteorin påstår man att det finns 

en kontroll från samhället om rätt och fel vilket också påverkar vårt beteende.  

Ofta förklaras brottsbenägenhet hos individer med skillnader i självkontroll 

vilket innebär att personer som har en låg självkontroll mer frekvent begår 

brott. Orsakerna till denna variation kan enligt Hirschi och Gottfredsson variera 

men att faktorer i uppfostran och tidiga störningar i uppväxtförhållanden verkar 

ha en stor betydelse. (Gottfredsson & Hirschi, 1990) Det kan därför upplevas 

som mycket svårt att förebygga dessa brott eftersom man inte har någon typisk 

gärningsman att utgå ifrån.  
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3 Resultat 

3.1 1§ Våldtäkt och grov våldtäkt 

1 § 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. 
Detsamma 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. Lag 
(2005:90) 

3.1.1 Stycke 1 

I den tidigare lydelsen av 6 kap. 1 § BrB ansågs en våldtäkt vara begången av 

den som genom våld eller 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. Numera räcker det med att hot om 

brottslig gärning föreligger. Begreppet sexuellt umgänge har bytts ut till 

förmån för sexuell handling som är ett något vidare begrepp. Här nedan 

förklaras ett antal viktiga begrepp. 

3.1.1.1 Samlag och sexuell handling 

En viktig sak att ha klart för sig när man pratar om våldtäkt, är betydelsen och 

definitionen av samlag och annan sexuell handling. När det gäller begreppet 



Rapportnummer: 315, Nya Sexualbrottslagen 
Marcus Eriksson & Henrik Lundström 

 7 

 

samlag så räcker det i straffrättslig mening att mannens och kvinnans blottade 

könsdelar berör varandra. Det krävs inte att samlaget har fullbordats, att 

inträngande eller sädesavgång har skett. Något krav på varaktighet finns inte 

heller (Dahlström, Nilsson & Westerlund, 2005, s. 142).  

Samlag, i juridisk mening, kan inte ske mellan två personer av samma kön. 

Handlingar mellan personer av samma kön som är jämförlig med samlag faller 

istället in under begreppet annan sexuell handling. Anledningen till 

begreppsändringen är att man anser att sexuellt umgänge för tankarna till en 

frivillig och ömsesidig sexualakt mellan två personer. Begreppet sexuell 

handling ersatte det tidigare begreppet sexuellt umgänge och har i allt väsentligt 

samma innebörd som det gamla begreppet (Dahlström, Nilsson & Westerlund, 

2005, s. 142). Vid tolkningen av sexuellt umgänge lades ofta stor vikt vid 

omständigheter som, i vilken omfattning de berört varandra med sina könsdelar 

och hur länge denna beröring pågått. Detta har i en del fall lett till tekniska 

överväganden rörande t.ex. antal sekunder som beröringen pågått, vilket, enligt 

kommittén, inte var tillfredsställande (Prop. 2004/05:45, s. 32). 

Begreppet sexuell handling bör, enligt kommittén, utvidgas så att det inte längre 

krävs att en handling innebär en fysisk och varaktig beröring. Avgörande ska 

istället vara om handlingen har haft en påtaglig sexuell prägel och varit ägnad 

att kränka offrets sexuella integritet. (Prop. 2004/05:45, s. 32) För att en 

handling ska anses ha haft en påtaglig sexuell prägel bör det räcka att 

handlingen varit av sådan karaktär att den typiskt sett syftar till att väcka eller 

tillfredsställa bådas eller enderas sexuella drift. Vad gäller kravet på att 

handlingen ska ha varit ägnad att kränka den andres sexuella integritet ska en 

objektiv bedömning göras för att fastställa att handlingen typiskt sett innebär en 

sådan kränkning (Prop. 2004/05:45, s. 33). Exempel på handlingar som bör 

omfattas av begreppet är vaginala, orala och anala samlag. Att föra in fingrar 

eller föremål i en kvinnas underliv eller i en persons anus samt samlagsliknande 

handlingar där direkt beröring hindras av t.ex. klädesplagg omfattas också. 

Likaså gör andra förfaranden som att gärningsmannen samtidigt som han 
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onanerar berör en annan person sexuellt eller förmår offret att själv onanera. 

Regeringen håller även dörren öppen för att de fall då någon, i sexuellt syfte, 

urinerar, tömmer tarmen eller släpper sin utlösning på någon kan omfattas av 

begreppet. Ett sådant handlande ska dock inte oavsett sammanhang bedömas 

som sexuell handling utan en helhetsbedömning måste göras. Regeringen har 

här lämnat till rättstillämpningen att avgöra med ledning av omständigheterna i 

varje enskilt fall (Prop. 2004/05:45, s. 34). Att räkna upp alla handlingar som 

kan tänkas omfattas av begreppet låter sig knappast göras, varför man överlåtit 

till dem som tillämpar lagen att bedöma handlingar som lagstiftaren inte 

förutsett ( Prop. 2004/05:45, s.  33).  

3.1.1.2 Våld å person och våld mot person 

I den tidigare lydelsen åsyftades här endast våld å person. Numera innefattar 

våldsbegreppet även våld mot person som omfattas av bestämmelserna om 

olaga tvång. 

Våld å person innebär en fysisk kraftanvändning mot person i form av 

misshandel eller betvingande av kroppens rörelsefrihet. Exempel på vad 

betvingande av kroppens rörelsefrihet innebär kan var att offret binds eller att 

gärningsmannen med hjälp av sin kroppstyngd förmår offret till underkastelse 

(Dahlström, Nilsson & Westerlund, 2005, s. 144). Vad gäller betvingande 

förutsätts inte att betvingandet varit fullständigt. Det räcker att gärningsmannen 

t.ex. tvingar isär en kvinnas ben när hon håller ihop dem. Till våld å person 

räknas även misshandel som inrymmer en mängd olika gärningar, t.ex. att 

tillfoga en annan person kroppsskada, sjukdom, smärta eller att försätta någon i 

vanmakt (Prop. 2004/05:45, s. 35). 

I den gamla lydelsen stod det uttryckligen att ett rekvisit för våldtäkt kan vara 

att gärningsmannen försatt offret i vanmakt. Att försätta någon i vanmakt är 

även ett av rekvisiten för misshandel. Vanmaktsbegreppet har nu tagits bort i 

den nya lagtexten men eftersom misshandel numera finns med som rekvisit i 1 

§ 6 kap. så ska ett sådant förfarande även i fortsättningen bedömas som 
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våldtäkt. Någon ändring i sak är således inte avsedd (Dahlström, Nilsson & 

Westerlund, 2005, s. 144).  

Våld mot person omfattar att rycka eller slita i en persons armar eller kläder 

samt även att knuffa undan eller hålla fast någon. Av kravet på att offret ska ha 

tvingats framgår dock att våldet inte får vara allt för obetydligt (Dahlström, 

Nilsson & Westerlund, 2005, s. 144). 

3.1.1.3 Hot om brottslig gärning 

I tidigare lagstiftning krävdes att gärningsmannen genom våld eller hot som för 

den hotade framstår som trängande fara, s.k. råntvång, tvingat någon annan till 

en sexuell handling. Numera räcker det att tvånget består i hot om brottslig 

gärning, vilket innebär att lindrigare former av hot kan vara tillräckligt. Inte 

bara hot mot person omfattas utan även hot om att skada egendom (Dahlström, 

Nilsson & Westerlund, 2005, s.144). Även hot om brottslig gärning mot någon 

annan, t.ex. offrets barn, än den som tvingas till den sexuella handlingen 

omfattas numera av bestämmelserna (Prop. 2004/05:45, s. 134) 

Hot kan föreligga även om gärningsmannen inte uttryckligt uttalar en hotelse. I 

sådana fall krävs dels att det är fråga om ett hotfullt beteende, dels att det 

uppfyller kraven för ett straffbart hot om brottslig gärning. Hotet måste vara av 

sådan karaktär att det är en förutsättning för att gärningen ska kunna begås 

(Dahlström, Nilsson & Westerlund, 2005, s. 145).  

3.1.1.4 Företa eller tåla 

Rekvisitet att gärningsmannen genom misshandel, våld eller hot om brottslig 

gärning ska tvinga offret till att företa eller tåla en sexuell handling, innebär att 

det inte spelar någon roll om det är offret eller gärningsmannen som utför själva 

handlingen. Om gärningsmannen genom tvång som nämns i paragrafen förmår 

offret till att utföra en sexuell handling döms denne trots att han eller hon själv 
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inte varit ”aktiv” deltagare i den sexuella handlingen (Dahlström, Nilsson & 

Westerlund, 2005, s. 145). 

3.1.2 Stycke 2    

I andra stycket behandlas de fall då gärningsmannen genomför samlag eller 

andra sexuella handlingar som omfattas av första styckets bestämmelser, genom 

att otillbörligt utnyttja att offret av någon anledning befinner sig i ett hjälplöst 

tillstånd. För straffbarhet krävs att det måste finnas ett orsakssamband mellan 

offrets hjälplösa tillstånd och dennes deltagande i gärningen. Begreppet 

genomför valdes för att täcka in de fall då gärningsmannen har varit 

initiativtagare till den kränkande sexuella handlingen men även de fall då offret 

har tagit initiativet (Dahlström, Nilsson & Westerlund, 2005, s. 145). 

3.1.2.1 Otillbörligt utnyttjar 

Av begreppet otillbörligt utnyttjar framgår att gärningsmannen ska ha uppnått 

sitt syfte genom att utnyttja offrets hjälplösa tillstånd och att handlingen kan 

sägas vara ett angrepp på offrets sexuella integritet. Om handlingen är 

otillbörlig ska bedömas ur objektiv synvinkel (Dahlström, Nilsson & 

Westerlund, 2005, s. 145). 

3.1.2.2 Hjälplöst tillstånd 

Begreppet hjälplöst tillstånd kan ha en mängd olika innebörder. I lagtexten har 

man räknat upp ett antal olika tillstånd som i olika situationer kan anses 

innebära hjälplöst tillstånd. Som exempel anger man medvetslöshet, sömn, 

berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning 

eller att offret annars med hänsyn till omständigheterna anses befinna sig i ett 

hjälplöst tillstånd. Kännetecknande för ett hjälplöst tillstånd är att offret inte kan 

skydda sig eller att denne saknar förmåga att kontrollera sitt handlande. Det kan 

bero dels på fysiska, dels på psykiska orsaker (Dahlström, Nilsson & 

Westerlund, 2005, s. 145, 146). De situationer som räknas upp i paragrafen är 
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på inget sätt uttömmande vilket framgår av formuleringen av det sista exemplet, 

annars med hänsyn till omständigheterna, som avser täcka in situationer som 

inte uppräknas här. Exempel på detta kan vara att flera faktorer och 

omständigheter tillsammans kan skapa ett hjälplöst tillstånd. Även tillstånd som 

gör att offret inte har förmåga att uppfatta att han eller hon blir utsatt för ett 

övergrepp eller att offret inte kan uppfatta innebörden av gärningen faller in 

under denna paragraf (Dahlström, Nilsson & Westerlund, 2005, s. 144). 

I den nya lagen krävs inte, som det gjorde tidigare, att gärningsmannen försatt 

offret i ett hjälplöst tillstånd. Det faktum att offret själv försatt sig i ett sådant 

tillstånd innebär inte att gärningsmannen straffritt kan utnyttja detta (Prop. 

2004/05:45 s. 47). 

3.1.3 Stycke 3 

I vissa fall kan våldtäkt i enlighet med tredje paragrafen med hänsyn till 

omständigheterna bedömas som mindre allvarlig varpå en lindrigare straffskala 

används. Denna bestämmelse ska tillämpas om omständigheterna klart avviker 

från vad som är normalt vid denna typ av brott och därför ska den användas 

endast i undantagsfall. Vid tillämpningen av denna bestämmelse ska inte 

våldets eller hotets art vara avgörande för bedömningen. Istället fokuserar man 

mer på frågan om övergreppet har haft inslag av några förödmjukande eller 

förnedrande inslag utöver den kränkning som övergreppet i sig innebär. Offrets 

och gärningsmannens relation, samt även offrets levnadssätt och beteende före 

övergreppet ska generellt sett sakna relevans för bedömningen. Ibland kan dock 

sådana faktorer utgöra en del av helhetsbilden (Dahlström, Nilsson & 

Westerlund, 2005, s. 147). 

3.1.4 Stycke 4 

Vid bedömningen om grov våldtäkt enligt fjärde stycket föreligger, ska hänsyn 

tas till om våldet eller hotet har varit av särskilt allvarlig art, om fler än en 

förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om 
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gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Ändringarna som 

gjorts innebär att fler gärningar kan bedömas som grovt brott (Dahlström, 

Nilsson & Westerlund, 2005, s. 147).  

Lagändringen har medfört att även en lägre grad av tvång eller allvarlig 

misshandel, som dock inte uppfyller kraven för grov misshandel, kan vara 

tillräckliga för att man ska kunna döma till grovt brott. Även hot med vapen 

eller andra föremål som kan orsaka allvarlig kroppsskada bör medföra ett 

grövre straff enligt detta stycke. Dessa situationer omfattas av begreppet 

särskilt allvarlig art (Dahlström, Nilsson & Westerlund, 2005, s. 147). 

Om fler personer deltagit i övergreppet bör brottet bedömas som grovt. Det 

spelar ingen roll om offret vid ett och samma tillfälle utsätts för flera övergrepp 

av olika personer var för sig eller om flera personer samtidigt har deltagit i 

övergreppet. Det krävs dock inte att alla kan dömas som gärningsmän till själva 

övergreppet utan det räcker med att på annat sätt aktivt delta i övergreppet. På 

annat sätt deltagit omfattar emellertid inte alla de gärningar som medför ansvar 

för medverkan. Om någon exempelvis håller vakt medan en annan person begår 

våldtäkten döms ”vakten” istället för medhjälp till våldtäkt (Dahlström, Nilsson 

& Westerlund, 2005, s. 147). 

3.1.4.1 Särskild hänsynslöshet eller råhet 

Särskild hänsynslöshet eller råhet kan till exempel komma i fråga om 

tillvägagångssättet har varit sadistiskt eller grovt förnedrande. Offrets person 

kan även ha betydelse. Om gärningsmannen till exempel tvingat sig på en 

person som befinner sig i hjälplöst tillstånd kan detta bedömas som grov 

våldtäkt beroende på personens särskilda utsatthet. Skillnaden mot andra 

stycket är att där har gärningsmannen otillbörligt utnyttjat offrets hjälplösa 

tillstånd medan han enligt fjärde paragrafen tvingat sig på offret då denne 

befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd (Dahlström, Nilsson & Westerlund, 2005, s. 

148). 
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Våldtäkt är ett uppsåtligt brott vilket innebär att uppsåtet ska täcka alla 

objektiva rekvisit. Uppsåtet till den sexuella handlingen ska finnas redan när 

tvånget utövas och när det gäller grov våldtäkt krävs också uppsåt till den 

försvårande omständigheten. Till våldtäkt kan även den som inte själv utövat 

tvånget utan endast den sexuella handlingen dömas, om denne haft uppsåt till 

att någon annan utövat tvånget. Den andre personen kan då dömas för 

medverkansbrott (Dahlström, Nilsson & Westerlund, 2005, s. 148).  

3.2 6 Kap 2 § Sexuellt tvång och grovt sexuellt tvång 

Den som, i annat fall än som avses i 1 § första stycket genom olaga tvång 
förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling, döms för sexuellt 
tvång till fängelse i högst två år. 
Detsamma gäller den som genomför en annan sexuell handling än som 
avses i 1 § andra stycket med en person under de förutsättningar i övrigt 
som anges där.  
Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för 
grovt sexuellt tvång till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid 
bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om fler än en 
förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om 
gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag 
(2005:90).  
 

Brottet sexuellt tvång är subsidiärt till 1 §. Den innefattar i första stycket samma 

sexuella handlingar som avses i 1 § första stycket om våldtäkt men skiljer sig 

från detta brott i tillvägagångssättet för att genomföra handlingen. I andra 

paragrafens andra stycke straffbeläggs andra sexuella handlingar än dem som 

tas upp i bestämmelserna om våldtäkt men tillvägagångssättet är i detta fall 

desamma som för våldtäkt.  

I denna lag gör man inte någon skillnad mellan heterosexuellt och homosexuellt 

handlande och någon skillnad gentemot kön finns inte heller (Holmqvist, 

Leijonhufvud, Träskman & Wennberg 2005, 6:18) 

De ändringar som gjorts i den nya lagen innebär att en del gärningar som 

tidigare klassades som sexuellt tvång numera klassas som våldtäkt. 
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3.2.3 Stycke 1 

I stycke ett stadgas ansvar för den som genom olaga tvång förmår en person att 

företa eller tåla en sexuell handling som nämns i våldtäktsparagrafen. De 

sexuella handlingarna som avses har behandlats i kapitel 3.1.1.1.  

Av begreppet förmå så framgår det att gärningsmannen ska ha tagit initiativet 

och förmått offret att företa eller tåla en sexuell handling. I de fall den andra 

partnern är initiativtagare till handlingen föreligger enligt denna paragraf inget 

brott. ((Dahlström, Nilsson & Westerlund, 2005, s. 149)  

 

3.2.3.1 Olaga tvång 

Olaga tvång, enligt BrB 4:4 omfattas av ett antal olika typfall. Det kan innebär 

att någon genom misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning tvingar 

en person att handla på visst sätt. Det omfattar även de fall då någon hotar att 

åtala eller angivande en annan person för brott, eller att om denne lämna 

menligt meddelande (Holmqvist et al. 2005, 4:12). 

Misshandel har särskilt lyfts ut som ett enskilt begrepp i paragrafen för att 

förtydliga att även fall då offret försatts i vanmakt omfattas. Vad som menas 

med annat våld är t.ex. misshandel men även lindrigare former av våld, som 

ofredandevåld, samt även betvingande. Våldet måste dock vara av sådan styrka 

att den övervinner ett motstånd från offrets sida. Hot om brottslig gärning 

innebär förutom brott mot person även hot om att t.ex. förstöra någon annans 

egendom (Dahlström, Nilsson & Westerlund, 2005, s. 117). 

 

Vad gäller hot att åtala, ange annan för brott eller lämna menligt meddelande, 

så kallade utpressningshot, om annan så krävs det att tvånget i dessa fall är 

otillbörligt. Frågan om tvånget i dessa fall är otillbörligt beror främst på det 

syfte för vilket det begåtts (Dahlström, Nilsson & Westerlund, 2005, s. 116). 

 

Man skiljer mellan två olika typer av tvång, relativt tvång och absolut tvång. 

Relativt tvång innebär att offret upplever sig tvingad till att företa en viss 
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handling. Exempel på detta kan vara att offret känt sig tvingad, på grund av hot, 

att betala en skuld. Ett absolut tvång innebär att offer inte har något val, 

exempelvis om gärningsmannen knuffar ner någon i vattnet så att denna måste 

tåla att ligga i vattnet till dess att denne kan ta sig upp (Dahlström, Nilsson & 

Westerlund, 2005, s. 117). 

Sexuell handling har i hela sjätte kapitlet ersatt begreppet sexuellt umgänge. 

Utgångspunkten för detta begrepp är dock densamma som tidigare, det vill säga 

att det skall ha förekommit någon typ av varaktig fysisk beröring av den andres 

könsorgan eller av den andres kropp med det egna könsorganet. (Holmqvist et 

al. 2005,  6:18). Innebörden av sexuell handling beskrivs i kapitel 3.1.1.1. 

Denna paragraf kan också tillämpas i de fall där en gärningsman utnyttjat ett 

offer som befunnit sig i ett så kallat hjälplöst tillstånd (Prop. 2004/05:45 s. 57). 

3.2.4 Stycke 2 

I andra paragrafens andra stycke straffbeläggs andra sexuella handlingar än dem 

som tas upp i bestämmelserna om våldtäkt men tillvägagångssättet är i detta fall 

desamma som för våldtäkt.  

3.2.4.1 Annan sexuell handling 

Med annan sexuell handling avser man andra sexuella handlingar än samlag, 

anala och orala samlag samt handlingar som är med hänsyn till kränkningens art 

och omständigheterna i övrigt är jämförliga med samlag. Dessa handlingar 

bedöms dock lindrigare än de fall som omfattas av våldtäktsparagrafen. Det kan 

till exempel handla om att en man hotar en kvinna till livet, om hon inte 

onanerar åt honom eller åt sig själv (Dahlström, Nilsson & Westerlund, 2005, s. 

149). 

I dessa fall är det avgörande om gärningarna har haft en påtagligt sexuell prägel 

och varit ägnade att tydligt kränka offrets sexuella integritet.  
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Detta innebär att gärningarna ska ha varit av sådan karaktär att de typiskt sett 

syftar till att väcka eller tillfredställa båda eller den enas sexuella drift, men 

något krav på att denna skall ha uppnåtts finns inte. Antalet upprepade tillfällen 

skall spela in i bedömningen (Holmqvist et al. 2005, 6:18).  

Vid en bedömning om att den sexuella integriteten har kränkts skall man 

objektivt se på vilka omständigheter som har förekommit och om de har 

inneburit en sådan kränkning av offrets sexuella integritet.   

Ett exempel på annan sexuell handling kan vara att någon förmår en annan 

person att posera medan denne rör personens bröst och samtidigt blottar sig 

själv eller onanerar inför den andra personen (Holmqvist et al. 2005, 6:18-19). 

Man skall dock bedöma efter omständigheterna i de enskilda fallen. 

3.2.6 Stycke 3 

                   Grovt sexuellt tvång 

När man bedömer om gärningen kan klassas som grov skall man särskilt beakta 

om det är flera personer som har förgripit sig på offret eller på annat sätt varit 

delaktig i övergreppet. Man skall också bedöma om gärningsmannen har visat 

särskild hänsynslöshet eller råhet. Dessa rekvisit har behandlats i kapitel 3.1.4 

och 3.1.4.1. 

 

3.3 4§ Våldtäkt mot barn och grov våldtäkt mot barn 

Den som har samlag med ett barn under femton år 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, 
döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år. 
Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första stycket mot 
ett barn som fyllt femton men inte arton år och som är avkomling till 
gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande 
förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn 
gärningsmannen skall svara på grund av en myndighets beslut. 
Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för 
grov våldtäkt mot barn till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid 
bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om 
gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om 
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fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet 
eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets 
låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag 
(2005:90). 

3.3.1 Stycke 1 

Brottsbalkens sjätte kapitel 4 § straffbelägger sexuella handlingar som riktar sig 

mot barn. 4 § har många likheter med sjätte kapitlets 1 §. Den innehåller dock 

en stor skillnad jämfört med 1 §, nämligen att det inte finns något krav på att 

hot eller våld har använts eller att barnet ska ha tvingats till den sexuella 

handlingen (Dahlström, Nilsson & Westerlund, 2005, s. 151). Innan brottet 

våldtäkt mot barn infördes i april 2005 tillämpades den vanliga 

våldtäktslagstiftningen även när barn var offer. Ett problem med denna 

lagstiftning är att det krävs att gärningsmannen ska ha tvingat barnet till den 

sexuella handlingen. Numera ska våldtäkt alltid anses vara begånget när en 

person har genomfört en sexuell handling med ett barn som inte fyllt 15 år 

(Holmqvist et al. 2005,  6:27). Syftet med lagen har varit att klargöra att barn 

inte kan samtycka till sexuella handlingar (Holmqvist et al. 2005,  6:26).  

Varför man valt att ta bort kravet på att någon form av våld eller tvång ska ha 

förekommit motiveras med att en vuxen ofta kan upplevas som hotfull, även om 

inget våld eller hot förekommit. De upplevs också som bestämmande och barn 

kan ha mycket svårt att uttrycka sin vilja i de situationer som avses i paragrafen. 

Regeringen anser därför att utövande av våld som förutsättning för våldtäkt mot 

barn kan ses som stötande i många fall (Prop. 2004/05:45, s. 69). 

I första stycket straffbeläggs handlingar som innebär att gärningsmannen har 

samlag eller genomför annan sexuell handling som med hänsyn till 

kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, med 

ett barn som inte har fyllt 15 år (Dahlström, Nilsson & Westerlund, 2005, s. 

151). Offrets ålder bör tillmätas större betydelse ju lägre den är (Dahlström, 

Nilsson & Westerlund, 2005, s. 152). Om offret är väldigt ungt kan detta också 

utgöra grund för att döma till grovt brott, enligt paragrafens tredje stycke.  
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Vad som avses med samlag och annan sexuell handling har berörts vid 

avhandlingen av 1 §. Begreppet genomför, används för att täcka in både de fall 

då gärningsmannen tagit initiativet till den sexuella handlingen och de fall då 

offret varit initiativtagare (Dahlström, Nilsson & Westerlund, 2005, s. 151).  

3.3.2 Stycke 2 

I andra stycket har en kriminalisering ansets nödvändig för att täcka in de fall 

då offret har fyllt 15 men inte 18 år och gärningsmannen det finns en viss 

relation mellan dem. Offret ska antingen vara avkomling till gärningsmannen, 

stå under dennes fostran eller har ett liknande förhållande till denne, eller står 

under dennes vård eller tillsyn på grund av myndighets beslut. Den 

straffbelagda handlingen är densamma som i första stycket (Dahlström, Nilsson 

& Westerlund, 2005, s. 151). I flera fall när barn i åldern 15-18 år utnyttjas av 

närstående kan det vara fråga om övergrepp som pågått under lång tid och som 

fortgår sedan barnet uppnått 15 års ålder. Det är då inte ovanligt att den unge 

har anpassat sig till sin livssituation och att övergreppen så att säga 

normaliserats (Prop. 2004/05:45, s. 72). I dessa fall krävs många gånger inte att 

något våld eller hot används för att förmå den unge till de sexuella handlingarna 

eftersom de vid det här lag är så pass ”härdade”. Har inget våld eller hot 

använts så kunde den tidigare 1 § om våldtäkt inte nyttjas utan man var istället 

tvungen att döma enligt den tidigare 4 § om sexuellt utnyttjande av underårig 

vilket i de allvarligaste fallen innebär en väldigt låg straffskala. Den nya 

bestämmelsen innebär att inget tvång genom hot eller våld krävs för att kunna 

döma för våldtäkt mot barn i dessa fall (Prop. 2004/05:45, s. 72). 

Vad som menas med avkomling är en persons biologiska släktskap i rakt upp- 

och nedstigande led. Att barnet står under gärningsmannens vårdnad är inte 

något krav. Därför kan inte bara föräldrar utan även mor- och farföräldrar 

dömas enligt denna punkt om de genomför en sexuell handling med ett 

barnbarn (Dahlström, Nilson & Westerlund, 2005, s. 151). 
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Att barnet står under gärningsmannens fostran omfattar till exempel de 

juridiska vårdnadshavare som inte har biologiskt släktskap. Exempelvis avser 

denna formulering adoptivföräldrar, särskilt förordnade förmyndare men även 

en annan vuxen som inte är rättslig vårdnadshavare men rent faktiskt intar en 

sådan roll. En person som är gift med, eller sambo med barnets vårdnadshavare 

omfattas av denna punkt (Dahlström, Nilsson & Westerlund, 2005, s. 151, 152). 

I de fall någon av de två ovanstående punkterna inte kan tillämpas kan, vid en 

helhetsbedömning, en annan person dömas enligt andra stycket, om offret har 

ett liknande förhållande till denne. Hänsyn ska i dessa fall tas till hur 

förhållandet mellan barnet och gärningsmannen ser ut i det enskilda fallet. Om 

förhållandet vid helhetsbedömningen liknar det som normalt råder mellan en 

fostrare och ”dennes” kan ansvar enligt denna punkt komma i fråga (Dahlström, 

Nilsson & Westerlund, 2005, s. 152).  

Andra stycket tillämpas även då offret står under gärningsmannens vård eller 

tillsyn på grund av myndighets beslut. Med denna formulering avser man den 

vård eller tillsyn som offret får i enlighet med särskild lagstiftning, exempelvis 

enligt LVU, LVM, LPT eller LRV. Detta är ”tvångslagar” som bygger på att 

frivillighet inte finns (Dahlström, Nilsson & Westerlund, 2005, s. 152). I 

begreppet tillsyn inbegrips olika former av övervakning. Därför gäller denna 

bestämmelse inte lärare på skolor eller institutioner där barnet intagits på 

frivillig väg (Holmqvist et al. 2005, 6:28-29). Istället kan ansvar enligt 3 § för 

sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning eventuellt komma i fråga 

(Dahlström, Nilsson & Westerlund, 2005, s. 152). 

3.3.3 Stycke 3 

Vid bedömande av om brottet är grovt ska, som det framgår av tredje stycket, 

särskilt beaktas om gärningsmannen använt våld eller hot om brottslig gärning, 

om flera har förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller 

om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder, 

eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. 
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Rekvisiten är här i stort sett samma som i bestämmelserna om grov våldtäkt 

enligt 1 § fjärde stycket. Två skillnader finns dock, nämligen att det här räcker 

med att gärningsmannen använt våld eller hot om brottslig gärning, samt att 

man ska ta barnets låga ålder i beaktande vid straffbedömningen. Det krävs 

alltså inte, som i 1 § fjärde stycket, att våldet eller hotet varit av särskilt 

allvarlig art. För grov våldtäkt mot barn kan det räcka med att våldet eller hotet 

varit ringa för att bedöma våldtäkten som grov. Om offret är ett litet barn så ska 

det vara en grund för att se gärningen som grov och döma till högre straff (Prop. 

2004/05:45, s. 74). 

Vad gäller de övriga rekvisiten, särskild hänsynslöshet eller råhet samt om fler 

än en förgripit sig på barnet, så har dessa behandlats i kapitel 3.1.4. 

3.4 5 § Sexuellt utnyttjande av barn 

Är ett brott som avses i 4§ första eller andra stycket med hänsyn till 

omständigheterna vid brottet att anse som mindre allvarligt, döms för 

sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i högst fyra år. Lag (2005:90). 

 

Detta brott tillkom i den nya lagstiftningen och avser brott enligt 4 § första eller 

andra stycket om man anser att omständigheterna vid brottet är mindre 

allvarliga än att klassas som våldtäkt mot barn. Om det handlar om brott som 

har begåtts mot yngre barn skall denna paragraf inte tillämpas utan detta skall 

klassas som våldtäkt mot barn (Dahlström, Nilsson & Westerlund, 2005, s. 

153). 

Man skall vara restriktiv med att tillämpa denna paragraf och hänsyn skall tas 

till de omständigheter som föreligger i de enskilda fallen. Exempel på sådana 

fall kan vara när två personer helt frivilligt har samlag med varandra, varav den 

ena personen är strax under 15 år (Dahlström, Nilsson & Westerlund, 2005, s. 

153). Man ska även ta hänsyn till hur utvecklad personen är och övriga 

omständigheter när man bedömer de enskilda fallen. I fall där två personer på 

frivillig grund har samlag varav den ena är under 15 år men nära denna ålder 
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som innebär ett sexuellt självbestämmande kommer man inte att bedöma detta 

som våldtäkt utan som ett sexuellt utnyttjande av barn. Grunden till denna 

bedömning ligger i att man aldrig anser det tillåtet att ha samlag med någon 

som inte fyllt 15 år men det ansågs inte heller rimligt att man dömer någon för 

våldtäkt mot barn om denne har utvecklat en sexualitet och den sexuella 

relationen med någon som är äldre är fullständigt frivilligt. Man anser inte att 

dessa typer av gärningar har ett straffvärde som motsvarar ett brott som har ett 

minimum på två år i straffskalan, vilket är fallet för våldtäkt mot barn. Denna 

paragraf kan också tillämpas om en person över 15 men under 18 år gammal 

och personen som utför gärningarna har att svara för barnets fostran enligt en 

myndighets beslut (Holmqvist et al. 2005, 6:31). 

3.5 6 § Sexuellt övergrepp mot barn 

Den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 4 och 5 §§ 
med ett barn under femton år, eller med ett barn som fyllt femton men 
inte arton år och som gärningsmannen står i ett sådant förhållande till 
som avses i 4 § andra stycket, döms för sexuellt övergrepp mot barn till 
fängelse i högst två år. 
Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i 
lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt 
skall särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat 
sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till 
tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild 
hänsynslöshet eller råhet. Lag (2005:90) 
 

Denna paragraf är subsidiär till 4 och 5 §§. Vid en första anblick på 5 och 6 §§ 

kan det vara svårt att förstå skillnaden mellan dem. Denna paragraf riktar sig 

bara mot gärningar som begås av en gärningsman som står i ett sådant 

förhållande till offret som avses i 4 § andra stycket. I 5 § omfattas även 

handlingar enligt 4 § första stycket men av mindre allvarligt slag. 

Med begreppet annan sexuell handling avses här, liksom i 2 §, andra sexuella 

handlingar än anala, orala och vanliga samlag samt sådana sexuella handlingar 

som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är 

jämförlig med samlag. Exempel på gärningar som faller in under denna 

paragraf kan vara om gärningsmannen hotar offret till livet om hon inte 
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onanerar åt honom eller på sig själv. Även fall då han onanerar på sig själv 

samtidig som han berör offret sexuellt (Dahlström, Nilsson & Westerlund, 

2005, s. 154). För utförligare beskrivning av begreppet annan sexuell handling, 

se kapitel 3.2.2.1. 

Av formuleringen genomför, framgår att straffansvar inträder oavsett vem som 

har tagit initiativet till den sexuella handlingen. Det krävs alltså inte att 

gärningsmannen tilltvingat sig den sexuella handlingen, men även sådana fall 

kan omfattas (Dahlström, Nilsson & Westerlund, 2005, s. 153, 154). 

I andra stycket finns bestämmelser om grovt sexuellt övergrepp mot barn. Den 

är avsedd för allvarligare sexuella övergrepp mot barn och de omständigheter 

som man ska fästa störst vikt vid är samma som 4 § tredje stycket om grov 

våldtäkt mot barn. Det kan dock inte uteslutas att det kan finnas andra gärningar 

som på grund av andra omständigheter bör bedömas som grova. Exempel på 

när det kan bli tal om grovt övergrepp kan vara om barnet utnyttjas sexuellt vid 

upprepade tillfällen eller om det har varit fråga om ett litet barn (Prop. 

2004/05:45, s. 145). 

3.6 13 § Oaktsamhet beträffande offrets ålder  

13 § Till ansvar som i detta kapitel är föreskrivet för en gärning som begås 
mot någon under en viss ålder skall dömas även den som inte insåg men 
hade skälig anledning att anta att den andra personen inte uppnått den 
åldern. Lag (2005:90). 
 

I vissa av de nu nämnda paragraferna i 6 kapitlet stadgas ansvar för gärningar 

som begås mot ett barn under en viss ålder. Den nya bestämmelsen motsvarar 

vad som tidigare stadgades i dåvarande 11 § om det subjektiva rekvisitet 

avseende offrets ålder. Vissa språkliga ändringar har gjorts men någon ändring i 

sak är inte avsedd. Gärningsmannen ska enligt denna bestämmelse dömas till 

ansvar även om han eller hon inte insåg, men hade skälig anledning att anta att 

barnet inte uppnått ”laglig ålder”. Det ställs alltså inget krav på uppsåt i dessa 
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fall och det räcker således med oaktsamhet gentemot offrets ålder (Holmqvist et 

al. 2005, 6:58). 

Det ställs tämligen höga krav för att kunna påvisa oaktsamhet. Man ska inte 

döma till ansvar för oaktsamhet om barnet har en kroppsutveckling som 

överstiger vad som är naturligt för en person som klart passerat åldersgränsen 

och gärningsmannen i övrigt inte hade anledning att anta att personen inte 

uppnått ”laglig ålder” (Prop. 2004/05:45, s. 114). 

 3.7 14 § Ansvarsfrihet i vissa fall  

14 § Den som har begått en gärning enligt 5 § eller 6 § första stycket mot 
ett barn under femton år eller enligt 8 § första stycket eller 10 § första 
stycket, skall inte dömas till ansvar om det är uppenbart att gärningen inte 
inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa skillnaden 
i ålder och utveckling mellan den som har begått gärningen och barnet 
samt omständigheterna i övrigt. Lag (2005:90). 
 
Bestämmelsen i den gamla 13 § om åtalsbegränsning i vissa fall har ersatts med 

en bestämmelse om ansvarsfrihet i vissa fall i den nya 14 §. Den nya 

regleringen innebär att den som har begått en gärning enligt 5 §, 6 § första 

stycket (även 8 § första stycket och 10 § första stycket, som inte behandlas i 

detta arbete) ska vara fri från ansvar om det är uppenbart att gärningen inte 

inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa skillnaden i 

ålder och utveckling mellan den som begått gärningen och barnet, samt 

omständigheterna i övrigt (Prop. 2004/05:45, s. 115). 

Denna bestämmelse är tänkt att tillämpas mycket restriktivt. Avsikten med 

bestämmelsen är att ge en möjlighet att undvika vad som kan anses vara 

orimliga konsekvenser av kriminaliseringen. Ett exempel på när denna regel 

kan tillämpas är när en 16-åring och en 14-åring som har en nära och god 

relation till varandra deltar i en ömsesidig och frivillig sexuell handling. För att 

en sådan gärning ska kunna anses vara straffri krävs att det yngre barnet är 

mycket nära att fylla 15 samt att dennes deltagande har varit helt frivilligt. 

”Gärningsmannen” bör endast vara obetydligt äldre och ha kommit obetydligt 
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längre i sin mognad. Särskild hänsyn tas, vid bedömningen om åtal ska väckas 

eller inte, till parternas relation till varandra och situationen som gärningen 

företogs i. Det är viktigt att poängtera att denna paragraf inte torde vara 

tillämplig för gärningar som begås av en vårdnadshavare eller annan 

motsvarande person som ansvarar för barnets vård till följd av myndighets 

beslut, i de fall barnet inte fyllt 15 år. (Holmqvist et al. 2005, 6:60, 6:61). 

Motiveringen till ansvarsfrihet enligt denna paragraf är att vid sådana 

ömsesidiga handlingar som avses med bestämmelsen kan ett straffrättsligt 

ingripande vara opåkallat eller till och med skadligt. De handlingar som 

inbegrips i denna bestämmelse begås mot ett barn, som snart ska fylla 15 år och 

därmed snart har självbestämmanderätt över sin sexualitet, av en obetydligt 

äldre gärningsman. Om det yngre barnet hade fyllt 15 år hade en sådan handling 

varit helt straffri. Det faktum att de typer av brott som sådana här gärningar 

faller in under ibland ligger mycket nära helt frivilliga och icke straffbara 

handlingar, har man ansett det som omotiverat att straffbelägga vissa sådana 

handlingar (Prop. 2004/05:45, s. 116). 

De fall som är straffvärda bör ha fängelse i straffskalan eftersom sexuella 

övergrepp mot barn är något som regeringen ser mycket allvarligt på. Är det 

emellertid uppenbart att något sexuellt övergrepp mot den underårige inte ägt 

rum bör en möjlighet finnas att förklara handlingen straffri (Prop. 2004/05:45, 

s. 117). 

3.8 HD-domar 

Endast ett fåtal avgöranden har hittills kommit från högsta domstolen (HD). De 

domar som väckt allmänhetens intresse allra mest är de domar som rör 

rubriceringen våldtäkt mot barn. Nedan beskrivs de, i media, tre mest 

omdiskuterade domarna samt HD:s motivering till utfallet. 
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3.8.1 Mål nr: B 4914-05 

I detta fall var det frågan om en 25-årig man som haft samlag med en flicka 

som var 14 år och 10 månader gammal. Mannen hade sedan ungefär ett år 

tillbaka ett förhållande med flickans mamma. Det är utrett att mannen hade 

kännedom eller åtminstone skälig anledning att anta att flickan inte uppnått 15 

års ålder. Den aktuella kvällen hade de varit på fest och båda var vid tillfället 

berusade. Flickan har uppgett att hon före samlaget flera gånger sagt nej men att 

hon inte är säker på att mannen uppfattat detta. Det har därför inte kunnat 

uteslutas att mannen uppfattat samlaget som frivilligt. 

I betraktande av den korta tid som återstod innan flickan skulle fylla 15 år och 

därmed få sexuell självbestämmanderätt, samt att frivilliga sexuella handlingar 

med någon som fyllt 15 år i princip är straffria, menar HD att det inte framstår 

som rimligt att döma till minst två års fängelse i ett sådant fall då samlaget 

bygger på fullständig frivillighet. Våldtäkt har historiskt sett varit avsedda för 

de grövsta sexuella brotten och avsikten bör vara att de ska vara det även i 

fortsättningen. Mannen kände till att flickan varit vaken hela natten och därvid 

druckit alkohol i en inte obetydlig omfattning. Detta menar HD får ge vid 

handen att hon långt ifrån var i ett hjälplöst tillstånd. Mannen dömdes enligt 

BrB 6 kap. 5 § till sexuellt utnyttjande av barn och straffet sänktes till ett års 

fängelse. HD påpekar även att brottet begåtts av en vuxen man som utnyttjat att 

en ung flicka på grund av sömnbrist och berusning haft särskilda svårigheter att 

göra övertänkta val. HD sänkte straffet till ett års fängelse och skadeståndet för 

kränkning, som tidigare fastslagits av hovrätten, bestämdes till 50 000 kr. 

Ett justitieråd var av skiljaktig mening i ansvarsfrågan och menade att mannen, 

åtminstone om han hade varit nykter måste ha förstått att omständigheterna inte 

var sådana att målsäganden kunnat bedöma och ta ställning till om hon skulle 

ha samlag med honom. Justitierådet poängterar även att flickan uppgett att hon 

sagt nej men att hon inte är säker på att mannen uppfattat detta. Mannen bör 

därför dömas för våldtäkt mot barn till två års fängelse. 
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3.8.2 Mål nr: B 3998-05 

I detta mål var det fråga om en 25-årig man som haft samlag med en flicka som 

var 13 år och 10 månader. De båda träffades nästan dagligen eftersom 

målsäganden hade sin häst inhyst hos mannen. De har båda förklarat att de 

blivit kära i varandra och att den sexuella samvaron planerats av dem bägge i 

samråd. Hon vistades en stor del i mannens hem och vistelsen kan sägas 

innehålla inslag av beroendeförhållande. Enligt målsäganden kom samlaget till 

stånd efter att mannen hade tjatat på henne flera gånger. Hon har även berättat 

att han sade till henne att om de inte hade sex skulle han lämna henne och ha 

sex med sin fru istället. Detta upplevde hon som jobbigt. Ibland ville hon och 

ibland ville hon inte ha samlag med honom, vilket hon också gav uttryck för. 

HD har tagit tillvara på att flickan uppnått sådan ålder att denna i sig inte kan 

anses utgöra hinder mot att beakta frivilligheten. Man har dock påpekat att hon 

hade förhållandevis lång tid kvar till åldern för sexuellt självbestämmande samt 

att åldersskillnaden mellan dem var betydande.  

HD dömde för sexuellt utnyttjande av barn till sex månader. Två justitieråd var 

skiljaktiga. De hänvisade till att samlaget visserligen var frivilligt men att det 

hade föregåtts av övertalning och viss påtryckning. I beaktande av 

målsägandens ålder och bristande erfarenhet, samt det ansvar gärningsmannen 

med hänsyn till sin ålder har varit skyldig att ta, kan brottet enligt dem inte 

bedömas som mindre allvarligt enligt det synsätt som kom till uttryck i 

lagmotiven. De menar att mannen bör dömas för våldtäkt mot barn till 

minimistraffet två års fängelse. 

3.8.3 Mål nr: B 154-06 

Här var fallet att en 20-årig man som var praktikant på en förskola har fört in 

sin hand under en 4-årig pojkes byxor och kalsonger och tagit på dennes pung 

och analöppning. Det sistnämnda med sådan kraft att det orsakat smärta. Man 

ansåg att den sexuella handlingen som pojken utsattes för, med hänsyn till  

kränkningens art och omständigheterna i övrigt, inte anses jämförlig med 
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samlag och därför inte heller kan utgöra grund för våldtäkt mot barn. HD menar 

också att varken tillvägagångssättet eller pojkens låga ålder utgör tillräckliga 

skäl för att anse att gärningsmannen genom sitt handlande visat särskild 

hänsynslöshet. Han dömdes därför till sexuellt övergrepp mot barn enligt BrB 6 

kap. 6 § st. 1. Straffet sattes till 6 månaders fängelse. 

3.9 Intervjuer 

3.9.1 Intervju med Monica Burman  

Vid intervjun med Monica lyfte hon fram att den största förändringen enligt 

henne är att man har tagit bort tvångsrekvisitet för våldtäkt mot barn. Hon 

menar också att det har gjorts relativt stora förändringar i den nya 

sexualbrottslagstiftningen men att dessa inte är av banbrytande karaktär.  

Hon menar också att det är ett problem att man i utredningen om den nya 

lagen utgår från den misstänktes perspektiv och att detta tyder på att 

omsorgen om männens rättsäkerhet styr diskussionen om hur lagstiftningen bör 

utformas.  

I utredningen saknades det även en diskussion om att vid sidan av det 

uppsåtliga våldtäktsbrottet införa ett oaktsamt våldtäktsbrott, i likhet med den 

norska lagstiftningen. Detta skulle innebära att man lade ett större fokus på 

mannen och hur denne bör ha förstått att kvinnan inte ville ha samlag. 

Enligt Monica kan denna uteblivna diskussion bero på de normer om manlig 

och kvinnlig sexualitet som finns och att man tvekar att utsätta männen för 

hårdare krav. 

3.9.2 Intervju med Kammaråklagare Inga-Lis Adervall Åström 

På frågan om den nya lagen har underlättat någonting för henne som åklagare 

svarar hon att det har den inte gjort. Inga-Lis poängterar att trots de ändringar 

som gjorts så har hon fortfarande samma problem när det gäller bevisningen. I 

denna typ av mål finns ofta väldigt lite bevisning. Vittnen förekommer sällan 

och ord står ofta mot ord. Det är inte heller ovanligt att den misstänkte, i fall om 
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våldtäkt mot barn, hävdar att han/hon inte kände till den andre personens ålder. 

Det ska fortfarande, enligt svensk lag, vara ställt utom allt rimligt tvivel att 

gärningen har skett och att uppsåt fanns. Enlig Inga-Lis bör man inte heller 

ändra på detta. 

4 Kritisk granskning av resultatet 

Våra resultat baseras främst på förarbeten och annan juridisk litteratur. Detta 

kan ur validitetssynpunkt vara ett problem. Förarbeten och propositioner bygger 

ofta på politiska intressen som kan ge läsaren en övertro på lagstiftningen och 

att den kommer att bli mer kraftfull än vad den kommer att bli i praktiken. Med 

andra ord, den kanske inte håller vad den lovar. Någon utvärdering av 

lagstiftningen kan i dagsläget vara svår att utföra eftersom det inte finns 

tillräckligt många prejudicerande domar.  

Man kan inte enbart bedöma en lagstiftnings effektivitet utifrån strafflängder 

som utdömts för brottet. Detta beror på att domarna baseras på 

omständigheterna i de enskilda fallen. Huvuddelen av materialet till denna 

rapport bygger på ett fåtal källor som kan anses vara av relativt objektiv 

karaktär, vilket begränsar mängden eget tyckande. Då detta ämne är så 

känsloladdat blir det svårt att personliga åsikter och värderingar inte påverkar 

resultatet i rapporten.  

5 Resultatsammanfattning 

I samband med reformeringen av sexualbrottslagen tillkom nya 

brottsrubriceringar samtidigt som en del ”gamla” brott omarbetats. Bakgrunden 

till detta är att man ville rubricera fler gärningar som våldtäktsbrott och därmed 

markera samhällets stränga syn på sexualbrott. Exempel på detta är att 

gärningar som tidigare rubricerades som sexuellt tvång numera klassas som 

våldtäkt. I och med detta tog man tog man bort kravet på råntvång och ersatte 

detta med det mildare begreppet olaga tvång. Straffskalan för sexuellt tvång 
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skärptes vilket gör att fall där gärningen inte kan klassas som våldtäkt ändå kan 

medföra ett relativt högt straff.  

När man omarbetade sexualbrottslagen tog man bort kravet på tvång i de fall 

offret befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. Tidigare lade man stor vikt vid om 

offret självmant berusat sig eller på annat sätt försatt sig i ett hjälplöst tillstånd, 

eller om gärningsmannen medvetet försatt offret i ett sådant tillstånd. Numera 

räcker det att gärningsmannen otillbörligt utnyttjat att offret befunnit sig i ett 

sådant hjälplöst tillstånd. 

Begreppet sexuell handling har ersatt det gamla begreppet sexuellt umgänge. 

Anledningen till detta var att det gamla begreppet gav intrycket av att 

deltagandet i handlingen var ömsesidigt. Någon direkt ändring i sak var inte 

meningen med ändringen. Sexuell handling omfattar i allt väsentligt vad 

sexuellt umgänge tidigare innebar. 

För att markera allvaret med sexualbrott mot barn införde man brottet våldtäkt 

mot barn. Straffmässigt är det ingen skillnad mellan våldtäkt (mot vuxen) och 

våldtäkt mot barn. Däremot finns det i våldtäkt mot barn inget krav på att tvång 

eller våld har använts för att den brottsliga gärningen har kunnat genomföras. 

Vad gäller uppsåtet till offrets låga ålder så räcker det att man kan påvisa att 

oaktsamhet föreligger för att kunna döma till ansvar. 

Vid intervjun med kammaråklagare Adervall Åström påpekade hon att 

ändringarna i sexualbrottslagen inte har påverkat hennes arbete. Detta beror, 

enligt henne, på att beviskravet fortfarande är ställt väldigt högt och inte går att 

komma ifrån. Det måste fortfarande ställas utom allt rimligt tvivel att den 

tilltalade har företagit den påstådda gärningen mot offret. Detta är någonting 

som hon tror inte går att lagstifta bort. 

Enligt Monica Burman har den nya sexualbrottslagen, trots de omfattande 

ändringarna, inte medfört några revolutionerande förändringar. Hon är också 

kritisk till att man i utredningen inte har diskuterat ett eventuellt införande av 
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oaktsamhetsbrott vad gäller ”vanlig” våldtäkt, likt bestämmelserna i norsk 

lagstiftning. Den största ändringen, enligt henne, är att man tagit bort 

tvångsrekvisitet för våldtäkt mot barn. 

I de fall som HD har prövat angående våldtäkt mot barn och som vi tagit upp i 

denna rapport har man i alla tre fallen valt att mildra brottsrubriceringarna. I 

dessa domar har man inte ansett att handlingarna haft ett straffvärde som 

motiverat ett minimistraff på två års fängelse, som det är i våldtäkt mot barn.  

6 Diskussion  

Vid en första anblick på lagtexten i den nya lagen får man intrycket av att den 

är väldigt tydlig och enkel i sin utformning. Om man utgår från regeringens 

syfte med lagen, att fler fall ska klassas som våldtäkt, verkar den stämma väl 

överens med detta syfte. Under arbetet med rapporten har vi dock kommit 

underfund med att denna lagstiftning i själva verket är väldigt komplex och svår 

att tillämpa. Trots att lagen upplevs tydlig och enkel vad gäller dess tillämpning 

så är åklagarens problem fortfarande desamma som tidigare. Åklagarens uppgift 

är att ta fram bevis, som ställer det utom allt rimligt tvivel, att den åtalade har 

begått den gärning som påstås. Utifrån detta har vi förstått hur svårt det kan 

vara att ta fram en lagstiftning som både ger ett effektivt och tillämpbart 

redskap för åklagaren, samtidigt som den ska vara rättssäker. Vi menar att 

lagstiftningen i detta fall inte blev så effektiv, i brottsbekämpande synpunkt, 

som många hoppades att den skulle bli.  

Vi anser att det huvudsakligen är två ändringar som bör lyftas fram som särskilt 

positiva. Den första ändringen är att man numera aldrig accepterar ett obehörigt 

utnyttjande av personer i hjälplöst tillstånd oavsett hur offret har hamnat i detta 

tillstånd. Det ska inte längre spela någon roll om gärningsmannen försatt offret i 

vanmakt eller om offret självmant försatt sig i detta tillstånd. Genom detta 

menar vi att man flyttar fokus från offret till gärningsmannen. Vi tror och 

hoppas att detta i längden kan leda till att personer tänker sig för innan de har 
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”samlag” med någon som är väldigt påverkad eller berusad, vilket kan leda till 

att antalet anmälda våldtäkter minskar. 

I propositionen förs en diskussion om man helt bör ta bort kravet på tvång 

vilket vi tycker verkar vara intressant. Skulle man kunna slopa detta krav helt 

utan att man äventyrar rättsäkerheten för misstänkta gärningsmän? Vi tror att 

det finns ett behov av att föra denna diskussion vidare då det enligt vår 

uppfattning alltid skall finnas ett ömsesidigt samtycke till den sexuella 

aktiviteten. Det skulle vara intressant om denna frågeställning aktualiserades 

mer och man fick en mer aktiv debatt i frågan. Frågan enligt oss är dock om en 

sådan lagstiftning skulle medföra några direkta förändringar eftersom det 

fortfarande måste bevisas att samtycke inte förelåg.        

Den andra positiva ändringen är att man har tagit bort kravet på tvång när det 

gäller våldtäkt mot barn. Detta anser vi vara mycket väl befogat då det inte 

alltid krävs något våld för att förmå ett barn att företa eller tåla en sexuell 

handling.  

Dessa ändringar ser bra och relevanta ut men i praktiken har de inte kunnat leva 

upp till de höga förväntningar som ställs på lagen. Efter att ha studerat 

lagstiftningen har vi fått en större inblick i hur den verkligen fungerar. Det som 

vi från början ansåg var en bra och kraftfull lag har i stället visat sig vara 

ganska tvetydig och svårtillämpad. Lagtexten är tydlig i sitt budskap när det 

gäller våldtäkt mot barn. Den säger att den som har samlag med ett barn under 

femton år ska dömas för våldtäkt mot barn, men när man läser propositionen får 

man dock dubbla budskap. I förarbetet sägs det bland annat att barn aldrig kan 

samtycka till samlag och att man aldrig kan döma för sexuellt utnyttjande av 

mindre barn. Enligt vad som står i högsta domstolens utlåtande i mål B 4914-05 

och B 3998-05 framgår att detta bara gäller för ”mindre” barn och inte de som 

uppnått en viss grad av sexuell mognad. Detta gör att det finns utrymme att 

tolka händelserna utifrån omständigheterna i de enskilda fallen.    
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En stor del av debatten kring sexualbrotten handlar om att man lägger ett allt för 

stort fokus på offret och dennes handlande vid brottstillfället. Man har 

efterfrågat en lagstiftning som lägger mer vikt på hur gärningsmannen har 

agerat istället för på offret. Vi tycker att lagen då det gäller våldtäkt mot 

personer som befinner sig i hjälplöst tillstånd och våldtäkt mot barn, i och med 

det slopade kravet på tvång, har tagit ett steg i rätt riktning. Vi menar dock att 

man fortfarande lägger väldigt mycket vikt vid offrets agerande men vi har 

också insett att det är väldigt svårt att konstruera en lag som lägger allt, eller 

mycket, fokus på gärningsmannen.  

Eftersom lagen har funnits så pass kort tid och den inte har tillämpats inom 

någon större utsträckning. Detta gör att det är svårt att ta del av vad andra har 

kommit fram till när de har studerat lagstiftningen och domar. Vi tror dock, 

efter våra studier och vad som skrivs i media, att den nya lagstiftningen 

kommer att få en hel del kritik om man i domstolarna fortsätter att döma i likhet 

med de tre domar som vi har behandlat i denna rapport.  

7 Slutsatser och förslag 

Vi anser att den nya sexualbrottslagen har tagit ett steg i rätt riktning. Dock 

föreligger enligt vår mening mycket kvar att göra för att hårdare komma åt 

sexualbrottslingar. Vi anser att lagstiftningen och straffskalorna i vissa fall inte 

uppfyller samhällets syn på hur lagstiftningen bör utformas och att förövare 

ibland kommer allt för lindrigt undan.  

Vi har genom detta arbete förstått hur svårt det kan vara att stifta nya lagar som 

skall tillgodose både samhällets krav och ändå uppfylla kravet på rättsäkerhet. 

Sexualbrottens komplexa natur gör det svårt att förena effektivitet med 

rättssäkerhet. 

Enligt vår uppfattning spelar straffskalorna, speciellt vid våldtäkt mot barn där 

minimistraffet är två år, en betydande roll för hur man väljer att döma. Det höga 

minimistraffet har lett till att domstolarna valt en lindrigare rubricering av 
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brottet då straffet i det grövre brottet inte motsvarar kränkningens straffvärde. 

Kanske bör man i detta fall se över straffskalorna om detta är den största 

anledningen till varför dessa låga domar utdömts i de fall vi har tittat på.  

Sammanfattningsvis anser vi att det stora problemet när det gäller att förebygga 

sexualbrott ligger i att förändra samhällssynen på denna typ av gärningar. Det 

är väldigt sällan man någon som öppet försvarar någon som begått ett 

sexualbrott, de flesta fördömer dessa typer av brott. Vi anser, utifrån våra egna 

erfarenheter, att det finns en utbredd nedsättande syn på kvinnor. Detta är 

någonting som man enligt vår mening inte kan lagstifta bort, utan det gäller 

främst att förändra samhällets syn på kvinnor.  
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