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Abstract

This essay concerns the legislation and legal procedures concerning the crime “rape”. We
focus on rapes committed by young offenders and where young victims (girls) are involved.
Media often presents a picture that raped girls don’t get a fair trial because she comes out as a
bad looking girl in court.  Our purpose has been to investigate and analyse rape from a
historical and legal perspective and what problems that is connected to the crime.

Our main questions are:
• How has rape as a crime been discussed and legally regulated in a historical context

and what problems concerning the crime and law are debated today?
• How are victims and offenders psychological and physical character described in the

legal process? Fore example clothing, currant sexual behaviour, relationships and
rumour.

• What consequences does this descriptions have in the legal process and final
judgement?

We chose to make an analysis of document with six judgements from courts. As a
compliment to this study we have made three interviews with judges, lawyers and one
interview with a woman who works with woman who are victims of rape.
We have used our interviews, the judgements and earlier research to answer our questions.
Our conclusions are that according to our judgements analysis, litterature and interviews both
the victims and the offenders’ character are discussed in court.
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Förord

Vi vill säga tack till ett antal personer som har varit betydande för denna uppsats.

Vi vill tacka tingsrätterna, som vi har kommit i kontakt med under arbetets gång, för deras

vänlighet och hjälpsamhet vid sökning av domar.

Vi vill tacka Lena Berg på ”Alla kvinnors hus” i Stockholm, domare Roger Backman på

Helsingborgs tingrätt och Ulrika Andersson doktorand på Juridiska institutionen i Lund, för

att de tog sig tid till vår intervju och för kunskapen som ni delade med er av. Vi vill tacka Jan

Kolnig för hans vänlighet för lånet utav bandspelare till intervjuerna, vilket har underlättat

vårt arbete. Tack till våra nära och kära som har stått ut med våra ständiga diskussioner

angående vår uppsats. Sist men inte minst vill vi tacka Lina Ponnert för hennes goda

handledning och kunskap som har hjälpt oss mycket med utformning och innehåll i vårt

arbete.
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1. Inledning

1.1. Problemformulering

Under år 2002 polisanmäldes 2184 våldtäkter på kvinnor i Sverige 1. Men det finns även ett

stort mörkertal som aldrig hör av sig till rättsväsendet. Brottsofferforskare tror att den reella

siffran är tio gånger så stor 2. Kvinnor som blir våldtagna av någon som hon känner, och /eller

helt enkelt inte har orken eller stödet, avstår ofta från att anmäla. För de prostituerade

kvinnorna finns i princip ingen möjlighet att bli trodd. Våldtäkt kanske är ett av de vanligaste

brotten i Sverige idag 3. Våldtäkter är både en psykisk och fysisk kränkning som flickor i

större utsträckning än pojkar utsätts för. Våldtäkter mot unga har tagits upp mycket i media,

vilket har gjort allmänheten mer uppmärksam på problemet. Media har under den senaste

tiden rapporterat att förövarens försvarsadvokater under rättegången framhåller bland annat

offrets (flickans) klädsel och tidigare sexualvanor. Detta görs för att på så vis framställa offret

som mindre trovärdigt, trots att orelevanta frågor inte ska tas upp enligt lag 4.

Våldtäkt är ofta ett brott som sker utan några närvarande vittnen, såvida det inte handlar om

en gruppvåldtäkt. Vår förförståelse är att många förundersökningar läggs ner på grund av att

det saknas bevis. Vi valt att undersöka hur domstolar framställer offret och hur detta i sin tur

påverkar utfallet av domen mot förövaren.

1.2. Perspektiv och avgränsningar

I uppsatsen kommer vi att inrikta oss på brottsoffret och hur dennes karaktär framstår i domar

och i domstolar, men kommer även att ta upp en del om förövaren. Vi kommer att

koncentrera oss på ungdomar mellan 13 och 20 år, då vi anser att man är ungdom upp till 20

års ålder. Vi utgår ifrån ett samhälls- och rättsperspektiv och vi kommer även att anlägga ett

könsperspektiv i och med att våldtäkter i stor utsträckning utförs av pojkar som förövare och

flickor som offer. Vi är medvetna om att även män blir utsatta för våldtäkt, med både män

och kvinnor som förövare. Vi kommer även att ta upp synen på våldtäkt ur ett historiskt

perspektiv och använda det som en förståelseram för hur man ser på brottet idag.

För att förstå hur man dömer i rätten och därmed förstå lagtexterna bättre kommer vi även att

ha ett resonemang angående lagarna och lagändringarna som har skett mellan år 1984 och

1998. Inom kort kommer det ett nytt lagförslag till sexualbrottslagen, vilken vi kommer att

diskutera för och nackdelar med.

                                                
1 BRÅ:s hemsida
2 Lokaltidningen, Helsingborg. 28 april, 2004
3 Baier, M. DN 7:e November 2003
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1.2.1. Begreppsdiskussion

Vi kommer att använda oss av begreppen våldtäkt och sexuellt utnyttjande.

Vi utgår från lagtextens definition av dessa begrepp. Med våldtäkt menas att en sexuell

handling som ska ha bestått i samlag eller sexuellt umgänge, som är jämförbart med samlag,

kommit till stånd genom våld eller hot. I första hand anses våld som misshandel, men det

räcker att förövaren hindrar offret från dennes kroppliga rörelsefrihet. I andra hand jämställs

våld enligt lagen med att försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd. Vanmakt

innebär en djupgående oförmåga att handla på grund av exempelvis medvetslöshet eller

redlöst berusning. För att bestämmelsen om våldtäkt ska bli tillämplig krävs det att offret mot

sin vilja har försatts i tillståndet. Det är alltså som regel inte aktuellt att döma för våldtäkt ifall

där en gärningsman utnyttjar en situation där offret frivilligt har berusat sig 5.

• Sexuella handlingar är genitala, anala och orala samlag.

• Sexuellt umgänge är beröring av könsorgan med könsorgan eller annan kroppsdel.

Beröring med fingrar mot den andres könsorgan, övergrepp med föremål till exempel

ljus och flaskhalsar 6.

Med sexuellt utnyttjande menas en sexuell handling av den art där gärningsmannen utnyttjar

en viss situation för att genomföra ett sexuellt umgänge. Om offret samtycker till gärningen är

rekvisiten för våldtäkt inte uppfyllda, medan samtycke från offret inte utesluter ansvar för

sexuellt utnyttjande. Bestämmelsen är avsedd för att skydda människor som av ett eller annat

skäl inte kan värja sig. Det finns tre fall av sexuellt utnyttjande:

1. Gärningsmannen har förmått offret till sexuellt umgänge genom att missbruka dennes

beroendeställning. Det kan till exempel vara en ung elevs förhållande till sig

klassföreståndare.

2. Gärningsmannen har sexuellt umgänge med en redlöst berusat person som inte kan

uppfatta situationen, anses som sexuellt utnyttjande. Gärningsmannen har utnyttjat att

offret befinner sig i vanmakt eller annat hjälplöst tillstånd.

3. Gärningsmannen har sexuellt utnyttjat en person som lider av en psykisk störning 7.

                                                                                                                                                       
4 Strömkvist, S. Sverige öresund. 21 april, 2004
5 SOU 2001:14
6 Svedin, C-G & Benck, L (2002)
7 SOU 2001:14
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Vi använder i vår uppsats även begreppet ”sexuellt utnyttjande av underårig”. Det är genom

lagstiftning förbjudet att ha sexuellt umgänge med den som inte har fyllt 15 år. Åklagaren kan

under vissa förutsättningar låta bli att väcka åtal när skillnaden i gärningsmannens och offrets

ålder är liten 8.

1.3. Syfte och frågeställningar

Vi vill belysa brottet våldtäkt från ett samhälleligt och rättsligt perspektiv. Detta gör vi genom

att se på hur lagar som berör kvinnor och sexualbrott har förändrats över tid. Vi undersöker

även inställningen till sexualbrott från ett medialt-, historiskt- och feministisktperspektiv.

Våra frågeställningar är:

• Hur har lagen och samhällets syn på offret och förövaren förändrats över tid?

• Hur beskrivs brottsoffret och förövarnas inre och yttre karaktär i tingsrätterna?

Exempelvis kläder, tidigare sexuella handlingar, relationer och rykte.

• Vilka faktorer betraktas som förmildrande respektive försvårande för offer och

förövare i domslut och vid val av påföljd?

1.4. Metod och urval

Vi har valt att göra en dokumentanalys och som komplement till analysen göra kvalitativa

intervjuer. Fördelarna med en dokumentanalys är att vi kan dra egna slutsatser av materialet,

utan att influeras av andra personers åsikter. Vår dokumentanalys kommer att bestå av 6

stycken domar, sammanlagt 151 sidor, där somliga inkluderar flera åtalade och målsägande.

Vårt urval när det gäller rättsfall har varit att både målsägande och den åtalade skulle vara

under 20 år och åtalspunkten skulle vara våldtäkt. I några av rättsfallen har rubriceringen

ändrats till sexuellt utnyttjande av underårig eftersom målsägande är under 15 år. Det är

viktigt att vara medveten om att domarna är det slutgiltiga resultatet av domstolsprocessen

och allt som sagts under förhandlingen står inte med. Det har varit problematiskt att få tag på

domar då man i domstolarnas sökarkiv inte kan söka på vilket typ av brott som begåtts, utan

måste ha fullständigt namn på förövaren eller domstolsnumret för att få fram domen. Vi fick

efter denna vetskap vända oss till media för att läsa tidningsartiklar om våldtäktsfall som var

intressanta för oss. Man kan utifrån detta ställa sig frågan varför just dessa fall tagits upp i

media, kanske för att de är grova, för att förövaren är relativt ung eller våldtäkt är ett brott

                                                
8 Ibid.
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som upprör allmänheten. I och med vårt tillvägagångssätt, genom media, har vårt urval utav

domar inte blivit slumpmässigt utvalda, vilket medför att vår undersökning inte ger en

generell bild av hur verkligheten ser ut.

Efter att vi hittat några för oss intressanta rättsfall ringde vi till respektive tingsrätt där fallet

tagits upp. I och med att vi fortfarande inte hade domstolsnumret på fallet fick respektive

tingsrätt leta fram domen vi ville ha. Alla tingsrätter var då väldigt vänliga och hjälpsamma

och fick många gånger fråga runt om det var någon som kände till det specifika fallet.

Respektive tingsrätt skickade sedan domslutet till oss.

När vi fått domarna läste vi igenom dessa och strök samtidigt med penna under offrets

karaktär, förövarens karaktär, domskäl och påföljdsval. Med karaktär menar vi det personliga

förhållande såsom tidigare sexualvanor, alkoholvanor, beteende, klädsel med mera. Vi

sammanställde därefter varje dom i tre kategorier; domstolsprocessen, domslutet och

påföljden, för att underlätta den kommande analysen och för att få en klarare bild av fallen.

Under varje utav dessa kategorier tittade vi på bland annat hur offret och förövaren framställs

i de olika kategorierna och vad denna framställning har gett för utfall i domslutet. I vår

uppsats har vi valt att dela upp informationen som vi fick i domarna i sex olika kategorier;

klädsel, alkohol och droger, sexualvanor, ålderns betydelse, före och efter händelsen och

tillräckligt motstånd. Vi har även en sjunde kategori ”övrigt som tas upp under rättegången”.

Denna uppdelning gjorde vi för att det skulle bli lättare för läsaren att förstå undersökningen.

Efter vår dokumentanalys utav domarna kom det fram många frågor kring

domstolsprocessen. Som komplement till analysen tog vi då kontakt med Roger Backman

som är domare på Tingsrätten i Helsingborg och Ulrika Andersson, doktorand på juridiska

institutionen i Lund, för att få svar på våra frågor. Vi anser att detta gav en mer heltäckande

bild utav domstolsprocessen än vad som framkommer i domslutet. Vi valde även att intervjua

Lena Berg, doktor i sociologi, som arbetar på ”Alla kvinnors hus” i Stockholm 9.

Vi har valt att ta med lagtexter och skriva om dessa i uppsatsen, för att det ger förståelse om

hur rättegångar går till och vilka rekvisit man i rättegången kan ”trycka” på. Vi vill även visa

med lagen vad som definieras som våldtäkt och diskutera för och nackdelar med hur den

svenska lagen är utformad idag.

                                                
9 Frivilligorganisation som hjälper och stödjer kvinnor som blivit utsatta för sexualiserat våld
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I slutet av uppsatsen sammanfattar vi vad vi har skrivit och kommit fram till i arbetet och gör

även egna reflektioner.

1.4.1. Källkritik

I vårt arbete har vi använt oss utav både primär och sekundär data.

Primärdata är våra tre intervjuer med personer som vi ansåg vara bra nyckelpersoner. Roger

Backman är domare vid Helsingborgs tingsrätt och har dömt över hundra våldtäktsmål. Lena

Berg träffar många personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp genom sitt arbete på

”Alla kvinnors hus”. Jurist Ulrika Andersson har skrivit en avhandling angående våldtäkt.

Våra sekundärdata är tidningsartiklar, domar och relevant litteratur, bland annat

forskningsdata. Vi tycker att våra sekundärdata är tillförlitlig och ger en bra bredd. I och med

att vi använt oss mycket utav tidningsartiklar har vi kunnat ta del av åsikter från personer som

vi annars inte skulle ha kommit i kontakt med. Tidningsartiklar kan färgas av författarens

egen åsikter och därför granskade vi dessa kritiskt. Vi använder oss även utav data såsom

BRÅ:s statistik. Bland annat är Jeffners bok ett resultat av hennes 331 enkätundersökningar

och 16 djupintervjuer med ungdomar, vilket ger en stor pålitlighet i och med att urvalet är

stort 10.

1.4.2. Etiska överväganden

Vi har valt att sekretessbelägga alla namn i domarna, även om de är offentliga, på grund av

etiska skäl och vi kommer att benämna målsägande som A, B, C och gärningsmannen som

den åtalade. Vi sekretessbelägger även domarna och benämner dem A, B, C, D, E, och F.

Vi kommer att förstöra domarna efter inlämning av denna uppsats på grund av sekretess.

Vi har frågat våra intervjupersoner om vi har deras medgivande, till användning av deras

uttalanden under intervjun i vårt uppsatsarbete. I de tidningsartiklar vi använt har offentliga

personer intervjuats om bland annat deras inställning till våldtäkt. Vi antog att tidningen

redan har medgivande att använda deras namn i artikeln, vilket gjorde att vi utgick från att vi

också kunde citera den offentliga personens uttalanden och använda dess namn.

                                                
10 Halvorsen, K (1992)
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1.4.3. Fortsatt framställning

Vi kommer i de följande kapitlen diskutera våldtäkt ur ett historiskt-, forsknings- och

teoretiskt perspektiv. I kapitel fem redovisar vi resultatet av vår dokumentanalys. Vi har valt

att dela upp detta kapitel i olika underrubriker. I slutet av varje underrubrik drar vi paralleller

mellan dokumentanalysen och vårt empiriska material. Härefter, i kapitel sju, har vi en

sammanfattning av uppsatsen och ett avsnitt med egna reflektioner där vi tar upp våra egna

tankar, åsikter och reflektioner som kommit upp under arbetets gång.
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2. Historik

2.1. Synen på våldtäkt

Definitionen av våldtäkt är ungefär densamma som för 300 år sedan.

Fram till 1600-talet i Sverige hade mannen målsmanskap över kvinnan vilket innebar att

kvinnan var juridiskt omyndig. Hon fick dock svara för sig själv vid några typer av brott

särskilt om det var brott som kunde ge dödsstraff. Fram till 1734 fick kvinnor inte vittna eller

avlägga ed. Innan 1600-talet straffades enbart mannen om en kvinna och en man hade

sexuellt umgänge med varandra utan att vara gifta, men från och med 1600-talets mitt kunde

även kvinnan straffas. Det normala straffet var då böter, men kvinnan fick dock bara böta

hälften så mycket som mannen fick böta. Om våldtäktsmannen på 1630 till 1730- talet togs på

bar gärning kunde han dömas till döden. Detsamma gällde om han erkände eller om det fanns

minst två samstämmiga vittnen. Om endast kvinnans berättelse fanns och formella bevis det

vill säga tecken på våld höll häradsmännen rannsakning i fallet och den anklagade kunde bli

dömd till edsöresstraff, vilket innebar förlust av all lös egendom, höga böter och någon form

av kroppsbestraffning eller landsförvisning.

Fram till 1700- talet kunde mannen befrias från våldtäktsbrottet om han och våldtäktsoffret

gifte sig. Detta var inte alls ovanligt. Kvinnans familj slapp härmed, om kvinnan blivit gravid

vid övergreppet, ett ”oäkta” barn och problemen som kunde uppstå när hon skulle giftas bort.

Mannens familj slapp se honom bli straffad och fick behålla deras ära och heder. Även under

denna tid (som idag) var det vanligt att många kvinnor inte anmälde våldtäkten, då de var

rädda för ryktesspridning och skam 11.

För 200 år sedan benämnde man kvinnorna olika i rätten; piga, hustru, alkoholist, fåkunniga

eller fåniga (mentalt störd), gott rykte med mera. I våldtäktsmål från denna tid saknas de

lösaktiga, vilka ansågs inte kunna bli utsatta för våldtäkt. Männen framställdes däremot som

välbärgade, gott rykte, duktiga och det stod även skrivet vilket yrke de hade. 12 I Kristoffer

lagslag från 1726 skrev Petter Abrahamsson;

Våldtar någon en kvinna som förr är kränkt och således redan sin kyskhet och ära

förlorat: det belägges med extraordinarie (mildare) straff…13.

Inför lagändringen 1864 skrev juridikprofessor Carl Johan Schlyter;

                                                
11 Granström, G mfl. (1996)
12 Ibid.
13 Ibid. sid 76 (vår parantes)
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Det synes vara alldeles klart, att den skada, som genom de här ifrågavarande

brotten blivit kvinnan tillfogad i de fall, som här antages, ej kan jämföras med den

skada, som därigenom tillskyndas en ärbar kvinna; vartill kommer mannen

lätteligen kan förmoda, att den sovande kvinnan icke skulle, om hon hade varit

vaken, varit obenägen för det, som hon i vakande tillståndet när som helst utan

motstånd låtit ske. Det är också mest att förmoda, att om åtal anställes av en sådan

kvinna, hela saken å hennes sida ej annat är än en tillämpning för att preja 14.

Han menade med citatet ovan att skadorna var olika för olika kvinnor och syftade inte på

fysiska och psykiska skador utan skador som kvinnans rykte fick. Han menade också att en

lösaktig kvinna inte kunde tas med våld eftersom hon tillät sexuellt umgänge med män

frivilligt och att hon därefter inte var trovärdig i ett våldtäktsmål. Hans lagförslag gick inte

igenom, men det visar på hur laglärda kunde se på våldtäkten och dess offer. I lagtexterna på

1600-talet gjorde man inte någon skillnad på kvinnor, men dock såg gemene man skillnad på

våldtäkt mot en ärbar och icke ärbar kvinna. Våldtäktsbrottet sågs mer som ett brott mot

kvinnans ära och kyskhet 15.

1779 avskaffades dödstraffet för våldtäkt och det blev tydligare i lagtexten att det var skillnad

mellan det fortfarande olagliga utomäktenskapliga sexuella umgänget och våldtäkter. Det var

framförallt användandet av våld som ansågs straffbart, inte att tvinga till sig sex mot en

kvinnas vilja. Hur kvinnan agerade före och efter våldtäkten var helt avgörande för hur man

såg på brottet. Denna lag gällde bara för vad man kallade ”ärbara” kvinnor. Andra kvinnor

vars sexuella moral eller leverne kunde ifrågasättas, kunde helt enkelt inte bli våldtagna.

Vad lever kvar av gamla synsätt och seder? Kvinnans leverne som förhandlingsutrymme efter

en våldtäkt är i högsta grad fortfarande aktuellt 16.

Svårigheterna med att styrka ifall en våldtäkt har begåtts är ofta frågan om kvinnan samtyckt

eller om mannen i vart fall trodde det och därför saknat uppsåt till våldtäkten. Detta handlar

om en kvarleva från en svunnen tid. Före brottsbalkens tillkomst skrev man i strafflagen att

våldtäkten måste ha skett mot kvinnans vilja. Trots att kvinnan påtvingades ett samlag med

våld eller hot, fick hon finna sig i detta om hon var en så kallad sedeslöskvinna som gjort sig

känd för att tillåta närmanden och könsumgänge. En sådan kvinna kunde inte presumeras ha

                                                
14 Ibid. sid 77
15 Ibid.
16 Wennstam, K (2002)
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gjort ett allvarligt menat motstånd. Endast de ärbara kvinnorna klarade prövningen, då de inte

kunde förmodas samtycka. Mannen uppfattas som närmast otillräcklig med en sexualitet som

var så tvingande att han helt enkelt inte kunde behärska sig. Genom kravet att gärningen skett

”mot hennes vilja” kom mannen att undgå ansvar för våldtäkt så snart han trott sig haft ett tyst

samtycke, eftersom han då inte uppfyllde uppsåtskravet. Det blev inte brottet som satte

gränsen för vad som var förbjudet handlande, utan snarare brottsoffrets sak att tydligt markera

var gränsen gick. Lyckades hon inte det, gick mannen fri från ansvar 17.

När brottsbalken tillkom ställdes det fortfarande krav på att hot eller våld som medel för

våldtäkten skulle ha förekommit. Man ställde dock inte något krav på att brottet skulle ha ägt

rum mot kvinnans vilja, men ändå fortsatte man att fästa avseende vid kvinnans verkliga eller

förmodade samtycke. Man fortsatte även att betrakta de ärbara kvinnorna som brottets

skyddsobjekt. De kvinnor som var ”lätta på foten” fick delvis skylla sig själv 18.

2.2. Lagen idag och lagförslag

Innan lagändringen 1984 rubricerades en gärning som våldförande fastän den uppfyllde

rekvisiten för våldtäkt, på grund av att man tog hänsyn till kvinnans förhållande till mannen.

Om kvinnan underlåtit att kalla på hjälp eller om hon före övergreppet tillåtit närmanden från

gärningsmannen kunde också våldtäktsbrottet rubriceras som våldförande19.

Är brottet med hänsyn till kvinnans förhållande till mannen eller eljest att anse som

mindre grovt dömas för våldförande till högst 4 års fängelse 20.

1971 tillsattes en Sexualbrottsutredning som skulle se över lagarna. Sexualbrottsutredningen

bestod av nio personer, åtta av dessa var män och över sextio år, och endast en person var

kvinna. När lagförslaget presenterades 1976 fick det ett häftigt mottagande. En debatt om

kvinnosynen och sexualbrott blossade upp eftersom sexualbrottsutredningen inte ville plocka

bort skuldbeläggandet av kvinnan.

Är brottet med hänsyn till den tvingades handlande före övergreppet eller eljest att

anses som mindre grovt döms till böter eller fängelse i högst ett år 21.

Kritiken som väcktes gjorde bland annat så att en ny sexualbrottsutredning tillsattes med

jämnare köns- och åldersfördelning och det ovan citerade lagförslaget försvann. En ny

sexualbrottslag trädde i kraft år 1984 22.

                                                
17 Wennberg, S. DN 28 mars, 2004
18 Ibid.
19 SOU 2001:14
20 Brottsbalken 6 kap §1 2st, före reformen 1984. Ur Wennstam (2002) s 137
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Lagstiftningen innebar en del förändringar. Tillämpningsområdet utvidgades till övergrepp

som innefattade sexualhandlingar jämförliga med samlag och bestämmelsen gjordes

könsneutral. En särskild straffskala för grov våldtäkt infördes. Offrets handlande före

övergreppet liksom hennes förhållande till gärningsmannen skulle sakna betydelse. Trots att

brottsbeteckningen våldförande avskaffades, infördes en bestämmelse som innebar att

fängelse på kortare tid än i normalfallet kunde dömas ut om våldtäktsbrottet med hänsyn till

omständigheterna i övrigt framstod som mindre allvarligt.

Brottsrubriceringen ska inte påverkas av hur kvinnan har uppträtt före övergreppet eller

vilken relation hon och gärningsmannen hade då eller tidigare. Men dessa omständigheter kan

behövas ta in i underlaget för prövningen av skuldfrågan, gärningsmannens uppsåt och

påföljdsvalet. Efter lagändringen 1984 faller brottet under allmänt åtal, vilket innebär att om

en kvinna återtar sin anmälan kan åklagaren välja att gå vidare om han bedömer att brott kan

styrkas 23.

I 1984 års reform skulle utgångspunkten vara att kvinnan i varje situation hade rätt att

bestämma över sin egen sexualitet och att hennes önskan om att inte ha samlag skulle

respekteras. Att reformen inte kom att slå igenom i praxis berodde på att man fortsatte att

tillmäta ett presumerat samtycke från kvinnan betydelse. Även om man i förarbetena till lagen

fastställt att kvinnan inte skulle betraktas som medvållande på grund sitt leverne eller

eventuell relation till gärningsmannen, kom dessa omständigheter ändå att betraktas 24.

Vårt rättsystem i dagens Sverige är så att när en kvinna polisanmäler en man för våldtäkt

utgår man ifrån lagarna i Brottsbalken för att se vilket brott som hon utsatts för. Beroende på

omständigheterna kan brottet rubriceras som våldtäkt, sexuellt utnyttjande eller sexuellt

tvång. Om fallet sedan leder till åtal och rättegång, är det lagarna i Rättegångsbalken som

styr. Enligt Rättegångsbalken ligger bevisbördan hos åklagaren och målsäganden, vilket

betyder att det är åklagaren som ska bevisa att en våldtäkt verkligen har ägt rum. Det är alltså

inte den åtalade som ska bevisa att han inte har våldtagit kvinnan. När ord står mot ord, som

det gör i de flesta fall, är det kvinnan som måste kunna presentera bevis som styrker hennes

berättelse som till exempel vittne, skador eller läkarintyg. Detta kan man jämföra med andra

länder till exempel England och Kanada, där bevisbördan är omvänd och mannen måste

                                                                                                                                                       
21 Sexualbrottsutredningens lagförslag 1976. Ur Wennstam (2002) s 137
22 Wennstam, K (2002)
23 SOU 2001:14
24 Wennberg, S. DN 28 mars, 2004
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bevisa att kvinnan var med på det, att hon sa ja 25. Roger Backman anser att omvänd

bevisbörda inte fungerar eftersom då skall alla typer av brottsmål vara på detta sätt, vilket kan

leda till ett rättsosäkert samhälle. Backman menar att det alltid är våldtäkt då en kvinna säger

nej oavsett vad som hänt innan och vem kvinnan än är. Bevisningen måste vara överlägsen

för att det ska bli en fällande dom. Vid överfallsvåldtäkter är det lättare att bevisa att en

våldtäkt har skett då kvinnorna ofta har olika skador och om våldtäkten skett utomhus kan det

finnas vittnen, jämfört med en våldtäkt mellan partners 26.

Jurist Ulrika Andersson svarade på vår fråga om vad hon ansåg vad det krävs för bevis för att

förövaren ska dömas för våldtäkt när ord står mot ord.

Den fria bevisprövningens princip gäller, vilket innebär att i princip allt skall

prövas om det är relevant. Det finns en möjlighet för domstolarna att avvisa

bevisning som är uppenbart utan verkan, men uppenbart är ett högt krav och

används inte så ofta.  Högsta domstolen har uttalat att det kan räcka i dessa mål att

det står ord mot ord, men det måste fortfarande vara ställt bortom rimligt tvivel att

den som står åtalad utfört den aktuella gärningen och målsägandens uppgifter

utsätts därmed för en grundlig prövning27.

De två viktigaste hörnstenarna i svensk lag är att det i brottsmål ska vara ställt utom rimligt

tvivel att den åtalade begått brottet och att man ska hellre fria än fälla.

I de svenska rättssalarna kan de åtalade ljuga så mycket som de vill, utan att de kan straffas

för det. Målsägande är tvungen att hålla sig till sanningen och kan göra sig skyldig till falsk

angivelse om hon hittar på att hon blivit utsatt för ett brott. Även vittnena är skyldiga att tala

sanning och kan bli dömda för mened ifall de ljuger. Det är detta som ligger till grund för att

kvinnan och hennes trovärdighet har en så stor betydelse under rättegången. När ord står mot

ord och det inte finns någon teknisk bevisning på att ett brott skett, handlar det till sist om

vems uppgifter som verkar vara mest trovärdiga.  Det är då försvarsadvokaterna tar upp olika

saker om kvinnan för att karakterisera henne. Hon var ju kanske trots allt med på det, hon har

ju haft sex förr, om hon gjorde saker som fick pojkarna att tro att hon var med på noterna och

så vidare. Visst kan åklagaren eller kvinnans målsägandebiträde protestera och ifrågasätta om

vissa frågor är relevanta, men det händer sällan 28.

                                                
25 Wennstam, K (2002)
26 Intervju med Roger Backman
27 Intervju med Ulrika Andersson
28 Wennstam, K (2002)
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Det finns i Rättegångsbalken en lagtext som är till för att skydda brottoffer från orelevanta

och kränkande frågor.

Rätten skall också se till att målet blir utrett efter vad dess beskaffenhet kräver och

att inget onödigt dras in i målet. Genom frågor och påpekande skall rätten försöka

avhjälpa otydligheter och ofullständigheter i de uttalanden som görs. Lag

(1987:747) 29.

2.2.1. Nytt lagförslag

I mars 2001 lämnade sexualbrottskommittén sitt lagförslag till regeringen. Bakgrunden till ett

nytt lagförslag är bland annat de i media uppmärksammade rättsfall där övergrepp begåtts

mot kvinnor som varit så berusade att de inte kunnat värja sig. Dessa brott har rubricerats som

sexuellt utnyttjande istället för våldtäkt. I lagförslaget föreslogs det att lagtexten skulle

skrivas om helt och att regleringen skulle handla mer om den sexuella kränkningen än om

vilken handling som utförts. Att sexuellt utnyttja någon som inte kan värja sig skall kallas

våldtäkt oavsett hur offret blivit värnlöst. Är gärningsmännen fler ska våldtäkten kallas

grov 30. Utredningen diskuterade den principiella frågan om definitionen av våldtäkt ska

bygga på tvång eller bristande samtycke och kom fram till att tvång även i fortsättningen ska

krävas. Principen om bristande samtycke avvisas. Enligt kommittén skulle nämligen detta

innebära en återgång till den tidigare situation där brottsoffren kränktes 31.

Ett utkast från regeringen till en ny sexualbrottslag kom två år senare i december 2003.

Remissinstanserna fick till den 15 januari 2004 på sig att yttra sig och propositionen väntas

komma under våren 2004. Förslaget utgår från sexualbrottskommitténs förslag, men skiljer

sig genom att inkludera även sovande och funktionshindrade personer i våldtäktsbegreppet 32.

I skrivandets stund har utkastet om lagändringen från regeringen ej kommit och därmed finns

den inte med i vår uppsats.

Justitieminister Tomas Bodström anser att den nya lagen kommer att införa ett nytt synsätt

som utgår från hur brottsoffret upplever situationen, inte gärningsmannen. Han menar att en

kvinna som utsätts för sexuellt övergrepp upplever det ofta som om hon blivit våldtagen.

                                                
29 Rättegångsbalken kap 46 § 4
30 SVT.s hemsida. 6 mars 2001
31 Carlhamre, M. DN 4 november, 2003
32 SVT.s hemsida. 19 december, 2003
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Om man vaknar efter att ha blivit sexuellt utnyttjad av fem personer så tror jag just

att man känner sig våldtagen. Jag tror också att vårt förslag ligger i linje med vad

allmänheten tycker 33.

Bodström anser vidare att lagstiftningen inte har hängt med i utvecklingen, attityder och

kunskapsnivåer hos domare och åklagare behöver förändras genom utbildning. Dock

utlovades inga nya resurser för sådan utbildning.

Attityder kan förändras genom nya lagar, det såg vi med förbudet mot barnaga.

Men vi kan inte luta oss tillbaka och tro att det räcker 34.

2.2.2. Kritik mot nytt lagförslag

Det finns de som befarar att lagen riskerar att bli luddig och svårare att använda i domstolarna

än den nuvarande. Enligt Christian Diesen, professor i straffrätt, kommer inte åtalsfrekvensen

att öka med det nya lagförslaget. Skälet är att politikerna inte har vågat ta steget fullt ut till att

det ska krävas samtycke från kvinnan för sexuellt umgänge.

Det räcker fortfarande inte att en kvinna säger nej till sex. Hon måste knipa ihop

benen, skrika och klösas för att övergreppet ska rubriceras som våldtäkt 35.

Diesen menar även att det ska krävas samtycke, istället för att man måste visa eller säga till

förövaren att man inte har samtycke till den sexuella handlingen. På så vis menar han att

berusade, handikappade och sovande personer också kan räknas in i kategorin för våldtäkt.

Enligt Diesen leder förslaget inte till någon radikal förändring av gällande rätt. Det innebär

bara en kodifiering av den praxis som redan finns i domstolarna. Det är inte ett steg framåt

utan man kallar bara saker på ett annat sätt 36.

Roger Backman anser inte att den nya lagen kommer att fälla fler förövare. Vill man att fler

ska åka fast måste man sänka beviskravet. Den tekniska bevisningen har gått framåt men vi

har fortfarande ett högt beviskrav 37.

Maria Carlshamre, skribent från DN, menar att i första hand rör det sig om en ny definition av

vad som ska räknas som våldtäkt. I dag utgår lagstiftningen från att en kvinnas kropp är

sexuellt tillgänglig, så länge inget annat anges. Kvinnors kroppsliga integritet är villkorad.

Hon anser att i en modern sexualbrottslagstiftning måste utgångspunkten vara att den som vill

                                                
33 Tures & Bodin, Aftonbladet 19 december, 2003
34 Ibid.
35 Expressen. 19 december, 2003
36 Ibid.
37 Intervju med Roger Backman
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ha sex har ansvaret för att ta reda på om denna önskan är besvarad. Kvinnans uppgift att göra

motstånd bör ersättas av mannens uppgift att försäkra sig om samtycke 38.

I Uppsatsen "Våldtäkt: tvång eller bristande samtycke som grund för ansvar?" av Wanna

Svedberg på Juridiska institutionen vid Göteborgs universitet avvisar hon

sexualbrottskommitténs argument mot principen om bristande samtycke. Enligt kommittén

skulle denna princip strida mot "brottsbalkens systematik". Men Svedberg visar att det

tvärtom redan finns paragrafer i brottsbalken som utgår från begreppet samtycke. Det handlar

om brottet olovligt brukande. "För olovligt brukande döms den som olovligen brukar annans

sak och därigenom orsakar skada eller olägenhet" 39. Det avgörande är att brukandet ska ha

skett olovligen, utan den rätte ägarens samtycke och att gärningsmannen förstod att

rättsinnehavaren inte samtyckte till brukandet. I en lång rad rättsfall på det här området har

begreppet samtycke inte medfört några nämnvärda tillämpningssvårigheter, inte heller när det

gäller uppsåtsfrågan. Att ålägga en förövare ett ansvar att förvissa sig om samtycke är alltså

förenligt både med brottsbalkens systematik och åklagarens bevisbörda i brottmål. Och

Svedberg formulerar ett förslag till ny lagparagraf: "Den som olovligen utsätter annan för en

sexuell handling av samlagskaraktär dömes för våldtäkt" 40.

Susanne Wennberg, professor i straffrätt, menar att varken hot eller misshandel brukar

användas av gärningsmannen som medel för att tilltvinga sig samlaget. I stället är det fysiskt

betvingande av offrets rörelsefrihet som brukar vara det egentliga medlet för tvånget.

Den som tilltvingat sig ett samlag med våld eller hot ska dömas för våldtäkt ungefär på

samma sätt som en rånare döms för sitt rån. Därmed behöver man inte heller ta någon hänsyn

till frågan om mannen trodde att han hade samtycke från kvinnan. Man riskerar inte heller att

ta fel och missuppfatta kvinnans försvarsstrategi att underordna sig mannens våld eller hot,

för att minska skador, som ett uttryck för samtycke. Den som utsätts för ett fysiskt

betvingande kan inte lämna ett giltigt samtycke enligt BrB 24:7. Ett samtycke måste vara

frivilligt i den mening att det inte får lämnas under inflytande av fysisk eller psykisk tvång.

Det faktum att kvinnan ger upp på grund av rädsla för att bli mer skadad betyder inte att hon

vill utföra samlaget 41.

                                                
38 Carlshamre, M. DN 4 november, 2003
39 Brottsbalken kap 10 § 7
40 Carlshamre, M. DN 21 november, 2003
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3. Tidigare forskning

3.1. Synen på våldtäkt

Stina Jeffner, FD, från sociologiska institutionen vid Uppsala är den första som vetenskapligt

undersökt inställningen till våldtäkt i Sverige. Denna undersökning  presenterade hon i

doktorsavhandlingen från 1998, Liksom våldtäkt, typ. Som utgångspunkt för sin analys har

hon en undersökning som gjorts bland elever, i 15 års ålder, på fem högstadieskolor i

Mellansverige. Med 18 av eleverna gjorde Jeffner närmare intervjuer om deras attityd till

våldtäkt.

Stina Jeffner anser att det i vårt samhälle finns en tolerant inställning till våldtäkt och att

resultaten skulle bli liknande om man gjorde undersökningen bland vuxna. Principiellt godtog

alla i undersökningen att våldtäkt kunde definieras som ”allt det som sker efter att tjejen har

sagt nej”, också om akten inte lett till regelrätt samlag. Alla hon pratade med tog avstånd från

våldtäkt, och tyckte det var avskyvärt. Men när hon började skrapa på ytan kom en annan bild

fram. Det visade sig att begreppet våldtäkt är mycket förhandlingsbart. Jeffner anser att

attityderna hänger ihop med vår syn på kvinnligt och manligt. I vår kultur får flickorna lära

sig att de skall vara till lags, och i förlängningen blir detta en sanning också på sexualitetens

område. Våld mot kvinnor uppfattas allmänt som något som avvikande män och kvinnor är

inblandade i, alltså att det är konstiga män som slår och våldtar, det är konstiga kvinnor som

blir offer gång på gång. Hon vill med sin undersökning berätta att det inte är på det här viset.

Stina Jeffner menar att våld mot kvinnor är inget individproblem, det är ett strukturellt och

kulturellt problem 42.

Stina Jeffner har ringat in sex olika omständigheter som kan användas som bortförklaringar.

1. Har flickan inte sagt "nej" tillräckligt definitivt så får hon skylla sig själv.

2. Om flickan har varit kär i pojken och fortfarande är det efter att han tvingat henne till

könsumgänge, då kan det inte ha varit våldtäkt.

3. Alkoholen kan användas på olika sätt när det gäller förklaringar. Om tjejen är full får

hon skylla sig själv ifall hon råkar ut för sex. Om killen är full så vet han kanske inte

vad han har gjort. Fyllan blir en ursäkt, och då kan det inte ha varit våldtäkt, det var

säkert ett "misstag".

                                                                                                                                                       
41 Wennberg, S. DN 28 mars, 2004
42 Jeffner, S (1998)
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4. Om flickan är känd för att vara "lätt på foten" kan det ju inte vara så noga ifall hon blir

inblandad i lite sex. Det är ytterst godtyckligt vem som får stämpeln "hora". Det kan

räcka med att en tjej är lite flirtig för att benämningen ska vara ett faktum.

5. Den allmänna bilden är att våldtäktsmannen är en svartklädd galning som väntar i

parken på natten. De facto är de vanligast förekommande fallen av våldtäkt är sådana

där offret och förövaren känner varandra.

6. Om tjejen mår som vanligt efteråt, om hon inte är blåslagen eller knäckt, ja, då kan det

väl inte ha varit så farligt.

Det är alltså bara om ingen av dessa ”förmildrande omständigheter” gäller som det handlar

om våldtäkt, enligt ungdomarnas sätt att se på saken 43.

3.2. Statistik

Sexualbrott i hela landet 2002

Sexualbrott Våldtäkt

Anmälda 9786 2184

Uppklarade 4104 786

Lagförda (dömda personer) 658 44 113

Lagförda mellan 15 till 20 år 74 18

Lagförda brott varav fängelse 249 95

Sexualbrott i hela landet 2003

Anmälda 10 142 2565 45

Statistiken visar att det har skett en ökning av antalet anmälda brott med 3.6 % när det gäller

sexualbrott och 17.5 % vid våldtäkt. Vad ökningen beror på framkommer inte av statistiken,

men den kan bero på att fler kvinnor väljer att anmäla eller att antalet brott av denna karaktär

har ökat. Jurist Ulrika Andersson tror att så få anmälningar leder till åtal beror på att dessa

mål är svårutredda och att det finns en inställning om att det krävs yttre tecken på motstånd

för att mål skall leda till åtal. Omedvetna föreställningar om kön och sexualitet gör att offrets

kropp framstår som tillgänglig till dess att offret själv uttryckt sitt motstånd 46.

                                                
43 Ibid.
44 Varav två stycken är kvinnor
45 BRÅ:s hemsida
46 Intervju med Ulrika Andersson



18

Roger Backman anser att statistiken kan bero på att beviskravet har fått en sådan slagsida.

Detta betyder dock inte att domarna inte tror på offrets berättelse, utan det beror oftast på för

lite bevis och andra omständigheter som skymmer hennes berättelse 47.

Den genomsnittliga debutåldern, hos förövare, för avvikande och kränkande sexuellt beteende

är mellan 9 och 12 år. En stor del av övergreppen begås då förövarna är mellan 13 och 18 år

och dessa gärningar liknar mycket vuxnas förgripanden. 90-95 % av de sexuella övergreppen

bland tonåringar begås av killar. De flickor som begår sexuella övergrepp använder inte

samma sorts våld och hot som killarna. Har någon flicka själv blivit utsatt för övergrepp är

det sällan hon själv utvecklar detta beteende, dock är det vanligare bland pojkar. 1/3 av

tonåringarna mellan 13 och 19 år som begår sexuella övergrepp har själva varit utsatta

tidigare 48.

De flesta av de yngre barnen som begår sexuella övergrepp har haft en dålig anknytning till

sina föräldrar. De kan ha blivit misshandlade, sett någon i familjen bli misshandlad, sett

sexuella handlingar på tv eller i verklighet eller blivit utsatta för sexuellt våld. De flesta

relationer som dessa barn har grundar sig på rädsla, osäkerhet, bristande självkänsla och

aggressivitet. Om flera av dessa faktorer finns samtidigt ökar risken för sexuellt utagerande i

tonåren 49.

Det finns olika drivkrafter som får personer att utföra sexuella övergrepp.

• Sexuella behov är den grundläggande drivkraften och man strävar efter att få sexuell

upphetsning/ lust. När lustupplevelsen är väckt är det svårt att hålla tillbaka.

• Känslomässiga behov, störda beteendemönster. Upplevelserna av upphetsning och

lust kommer vanligen i samband med aggressivitet, kontrollbehov, dominansbehov

och maktbehov, men även behov av närhet och beröring 50.

• Grupptryck. Man kan göra saker mot sin vilja i grupp i och med drivande krafter och

man känner en känsla av tillhörighet 51.

                                                
47 Intervju med Roger Backman
48 Svedin, C-G & Banck, L (2002)
49 Ibid.
50 Ibid.
51 Aftonbladet, 7 och 8 augusti, 2001.
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4. Teoretiska perspektiv

4.1. Feministiska teorier

Vi valde att anlägga ett feministiskt perspektiv, då sexualbrott är ett brott som kvinnor

drabbas av i större utsträckning än män. Feminister skriver om kvinnans position i samhället

och framhäver ofta kvinnans rätt till ett jämlikt samhälle.

Föreställningar och bilder av kvinnan som madonna eller hora har varit centrala under 1600-

talet ända fram till 1900-talet. Familjen utgjorde in i våra dagar mannens rättssfär där mannen

i praktiken kom att ha enväldig rätt över en kvinnas kropp 52. En kvinna som var oskuld var

en värdefull handelsvara mellan släkter och en våldtagen kvinna betraktades som smutsig och

inget att ha 53.  Inom äktenskapet kriminaliserades våldtäkt först år 1965 54.

Feministisk forskning (genusforskning/kvinnoforskning) är ett akademiskt kompetensområde

som syftar till en alltmer nyanserad förståelse av kön och till att bidra till en ändring av

nuvarande könsrelationer. Stina Jeffner skriver att den feministiska forskningen försöker

förstå vad det betyder att vara kvinna och vad det betyder att vara man. Deras

tolkningsperspektiv är att kön och makt är och har varit förknippat med varandra kulturellt,

historiskt och samhällsmässigt. Att vara/bli man respektive kvinna är någonting som

konstitueras i en livslång interaktionsprocess där aktörerna bildar kön genom att de

förutsätter, skapar och förändrar de kulturella könsnormerna. Dessa könsnormer har varje

individ att förhålla sig till, antingen genom att följa den eller bryta mot dem. Könsnormer är

accepterande regler för hur män och kvinnor bör bete sig 55.

Enligt feministisk teori är det av central betydelse att se vad kön och social ojämlikhet, som

grundas på kön, innebär för såväl övergripande samhällsstrukturer som för de enskilda

människornas handlande. Kvinnor är en grupp som osynliggörs i samhället och är

underordnade män som grupp. Män har haft monopol på att definiera verkligheten.

En feministisk forskare, Catharine MacKinnon, menar att när det gäller våldtäkt så

eftersträvar lagen objektivitet, det vill säga man vill utreda vad som egentligen hände men

genom att samhället är ett manssamhälle följer att objektiviteten är maskulin. Enligt

MacKinnon kan våldtäkt definieras som ett sexuellt brott som inte är kriminellt om det ser ut

som sex. Detta menar hon är ett problem eftersom varken de som dömer eller den åtalade kan

                                                
52 Sutorius, H i Granström, G (1999)
53 Wennstam, K (2002)
54 Sutorius, H i Granström, G (1999)
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egentligen skilja ut vad som är vad. Kvinnan, som känner skillnaden, ses som part i målet och

anses därmed mindre trovärdig. Analyserar man hur lagen förhåller sig till våldtäkt, incest,

kvinnomisshandel, pornografi, prostitution etcetera, kan en teori om den maskulina staten

utvecklas 56.

4.1.1. Normalitet och normer

Sutorius menar att rätten skapar och reflekterar över samhälliga värderingar kring vad som är

att betrakta som normalt. Idag anses det normalt att ha samlag utanför äktenskapet och vid

rättstillämpningen har man som utgångspunkt att ett ansvarsbefriande samtycke normalt

föreligger. Avgörande blir frågan om vilka omständigheter som anses tala för uttryckt

motstånd respektive samtycke. Föreställningar om kön och sexualitet ligger till grund för

föreställningar om huruvida kvinnan ville respektive att männen trodde att hon ville. Frånvaro

av uttryckligt motstånd medför frivillighet eller vilja. På så sätt kommer man i

bevisprövningen att laborera med föreställningar om ”kvinnans vilja” till sex, och då

vanligtvis utifrån ett perspektiv som inte är hennes 57.

Sutorius skriver i sitt kapitel i boken ”Lika inför lagen?” att synen på kvinnans delaktighet i

mannens handlande (våldtäkten) var omfattande. För bedömningen av hennes trovärdighet

var graden av våld och fysiska skador avgörande. I praktiken har dessa faktorer fortfarande

genomslagskraft när det gäller att bedöma om mannen haft uppsåt, det vill säga om det över

huvudtaget ska betraktas som ett brott. Vid så kallade överfallsvåldtäkter av främmande män

utomhus, får dessa faktorer inte samma betydelse. Då är det ingen tvekan om brott med

hänvisning till att kvinnan inte gjort tillräckligt motstånd. Här laboreras inte med hennes

medskyldighet eller vilja. Sutorius gör jämförelser i två olika situationer där en kvinna i den

första tvingats in i en bil med för henne flera okända och hotfulla män mot vilka hon inte

vågat göra motstånd eller protestera respektive där hon självmant stigit in i samma bil. I och

med att hon kliver in i bilen självmant kan den sexuella självbestämmanderätten komma att

upphöra enligt underliggande koder för eller synsätt kring kön och sexualitet. I praktiken

påverkar fortfarande en persons frivilliga beteende före övergreppet hur detta sedan kommer

att värderas och graderas. Centralt för hur ett fall kommer att bedömas blir vems

                                                                                                                                                       
55 Jeffner, S (1998)
56 Holmberg, C & Lindholm, M i Månsson P (1991)
57 Sutorius, H i Granström, G (1999)
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beskrivningar av det inträffande som godtas vid den objektiviserade bevisprövningen liksom

vilka föreställningar som ligger till grund för tolkningarna av dessa 58.

4.2. Rättsliga normer

Astrid Schlytter menar att samhällsvärderingar har inflytande på rättssystemet.

Rättstillämpning förutsätter i de flesta fall tolkning, i denna tolkningsprocess används ofta

konstruktioner, som består av flera föreställningar som uttrycker värderingar. Rättsäkerhet är

en sådan rättslig konstruktion 59.

Bodström har betonat att rättssäkerheten kan motivera integritetskränkande frågor till

brottsoffer. Men det finns ingen principiell motsättning mellan dessa två värden. Det går att

skydda integriteten utan att göra avkall på rättssäkerheten. Definitionsfrågan är skild från

bevisfrågan och den nya definitionen innebär ingen försämring av rättssäkerheten 60.

Rättsäkerhet åsyftar dels att skydda individen mot villkorlighet från offentliga myndigheters

sida, dels att ge individen möjligheter till förutsägbarhet och påverkbarhet. Resultat av

rättssäkerhet kan i konkreta situationer komma att strida mot andra intressen. Med

rättsäkerhetens för givet tagna ställning sker inget ifrågasättande av att det eventuellt är på

bekostnad av andras intressen, kvinnors lika värde med män, rättsäkerheten främjas 61.

De allmänna rättsliga konstruktioner som i sig motsvarar värden som de flesta ställer sig

bakom i tillämpningen kan komma att användas så att andra grundläggande värden, sätts åt

sidan. Vilken konstruktion som i det enskilda fallet används har bland annat att göra med vem

den som har tolkningsföreträde identifierar sig med 62.

Detta illustreras i det så kallade ”styckmordsmålet”63. Målet gällde ett eventuellt styckmord

av en prostituerad kvinna. De åtalade männen är läkare. Under förundersökningen

intervjuades flera prostituerade om den ene åtalades prostitutionskontakter. I rättegången

användes inte dessa vittnesuppgifter, chefsåklagaren ansåg att dessa vittnen var ”fladdriga”.

Dessutom ville han inte ”smutskasta” männen. Detta ställningstagande innebär att det från

åklagarens sida fanns en omedveten identifiering med de åtalade männen 64. Utifrån vårt

                                                
58 Ibid.
59 Schlytter, A (1999)
60 Carlshamre, M. DN 4 november, 2003
61 Schlytter, A (1999)
62 Ibid.
63 Stockholms tingsrätt 1988 avd 12 B 88-86
64 Schlytter, A (1999)
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material drar vi slutsatsen att vissa historiska föreställningar lever kvar i samhället och dessa

har följt med in i rättssalarna. Exempelvis att ”lössläppta” kvinnor förr ansågs ha lägre moral

och därför inte var trovärdiga.

Vidare kan utfallet i samma mål bli helt oberoende på vilket perspektiv domaren har. I ett av

gruppvåldtäktsfallen från 1977 argumenterade majoriteten i högsta domstolen utifrån flickans

och hovrätten utifrån männens perspektiv. Hovrätten friade männen och högsta domstolen

fällde. Detta visar med all tydlighet samhällsvärderingars inflytande i domstolens

bedömningar 65.

4.3. Det ”perfekta” offret

Det finns olika typer av våldtäktsoffer. Katarina Wennstam skriver i sin bok om hur man som

offer skall vara för att anses trovärdig i en rättegång. Hon skriver att det bästa offret är att

vara en ”bra kvinna”.

Med en ”bra kvinna” menas en kvinna som har ett respekterat jobb eller i vart fall

jobb, hon kanske är gift eller har barn. Hon lever ett vanligt liv. Hennes våldtäkt är

en överfallsvåldtäkt, det är en för henne helt okänd man som hoppar fram ur en

buske en mörk kväll, slår henne till marken och förgriper sig på henne. ”Det bästa”

är om hon uppvisar någon form av skador efteråt som tyder på att hon har utsatts

för våld i samband med våldtäkten. Det kan till exempel vara blåmärken på halsen

efter stryptag, skärsår om han har hotat henne med kniv eller en blåtira. Idealet har

också så kallade materiella indicier som stödjer hennes berättelse, till exempel en

sönderriven blus och ett par jeans eller trosor med sperma på.

Efter övergreppet - förutsatt att hon har livet i behåll - beger sig det idealiska

våldtäktsoffret med en gång till en polisstation för att göra en anmälan, och till ett

sjukhus för att få sina skador undersökta 66.

Vi valde att ta med detta citat då det så bra beskriver hur ett våldtäktsoffer ska vara för att

anses trovärdig i en rättegång. Lena Berg menar det inte ser ut på detta sätt, då de flesta

våldtäkter sker inomhus av någon bekant och det är ovanligt att kvinnan får fysiska skador.

                                                
65 Schlytter, A (1999)
66 Wennstam, K (2002) sid 95-96
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5. Resultatredovisning

Vi har samlat ihop 6 stycken domar där antalet åtalade, för våldtäkt och sexuellt utnyttjande,

var 15 stycken killar och antalet målsäganden var 8 stycken tjejer. Av de åtalade blev 9

stycken fällda och resten helt friade.

I vår analys av domarna har vi delat upp de olika karaktärerna i underrubriker. I varje

underrubrik har vi sedan tagit upp det som vi tycker har varit intressant att belysa.

5.1. Sammanfattning av domarna

Dom A rubriceras som våldtäkt och sexuellt utnyttjande. En tjej blir efter att hon blivit bjuden

på sprit våldtagen i förövarens lägenhet. Övergreppet filmas. Fällande dom.

Dom B rubriceras som sexuellt utnyttjande. I denna dom finns tre offer och sju förövare.

Våldtäkterna utspelas vid två olika tillfällen. I det ena fallet blev en tjej utnyttjad i en lägenhet

av fem killar. I detta andra fallet fanns det två offer och 4 förövare. Fällande dom för tre

killar. Dom C rubriceras som våldtäkt. En tjej blir överfallen och fasthållen i en park av 4

killar. Fällande dom. Dom D rubriceras som försök till våldtäkt. En tjej förföljd och påhoppad

av en kille. Fällande dom. Dom E rubriceras som våldtäkt. Våldtäkter har skett vid två

tillfällen av två förövare. Åtal ogillas. Dom F rubriceras som grovt sexuellt utnyttjande. Tjej

med måttlig utvecklingsstörning blev utnyttjad i förövarens lägenhet av en bekant till

familjen. Åtalet ogillas.

5.2. Klädsel

Vi hittade ingenstans i domarna, som vi har använt oss utav, att klädsel har varit någonting

som har tagits upp som nackdel för målsägande. När klädsel tas upp i domarna är det som

bevismaterial som till exempel sperma på byxor eller för att visa hur han drog i kjolen.

Kläder är ofta ett bra bevismaterial för målsägande då man ofta kan hitta DNA- rester på dem

från den åtalade, vilket ger mer ”tyngd” i domstolen 67 .

Utifrån ovanstående kan det vara så att klädseln kanske har uppmärksammats och förstorats

upp av media, vilket kan ha lett till att allmänheten tror att detta förekommer i många

våldtäktsmål. Kläderna har kanske inte stor betydelse, vad vi har kunnat se, vad gäller om den

åtalade ska bli fälld eller inte. I de fall då frågor om klädseln tas upp i rättegången känner

offer sig säkert kränkta att frågan ställs. I boken ”Kort kjol”, som är en autentisk bok om ett

                                                
67 Dom F
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våldtäktsmål, tar huvudpersonen Myran upp att hon inte vill anmäla för att hon inte kommer

att bli trodd.

Jag hade kort kjol och höga klackar och jag var full! Förstår du inte vad det

betyder, Cilla? Det betyder att jag får skylla mig själv, säger Myran 68.

Vi tror att det är många tjejer som känner som myran och därför lägger skulden på sig själva

för vad som hänt. Detta kan vara en orsak till att anmälningar aldrig kommer in till polisen.

Lena Berg på ”Alla kvinnors hus” menar att klädsel är ett fenomen som inte borde tas upp i

rättegången eller i polisförhöret om det inte har något syfte. Enligt henne ställer ofta

försvarsadvokater frågor om klädsel för att påvisa att de åtalade inte kunnat ”hejda sig” för att

målsägande var klädd för attraktivt eller utmanande. Detta är någonting som

målsägandebiträdet kan stoppa, menar Lena Berg, då de kan vara mer aktiva i rättsprocessen

och säga till att frågan inte är relevant för fallet.

/…/ med tanke på hur det står i lagtexterna skall man inte ställa dessa frågor, det

finns ingen laggrund att ställa dessa frågorna för man ställer ju inte samma frågor

till förövarna 69.

Roger Backman säger att det inte skall förekomma i domarna om kvinnans klädsel och det är

löjligt att det ens tas upp. Han menar att kvinnan får klä sig hur utmanade som helst och det

påverkar inte skuldfrågan. Det är massmedia som lägger upp det på detta sätt. Backman säger

att det alltid finns domare som uttrycker sig och dömer konstigt, vilket är förnedrande för hela

domarkåren. Försvararna är de som oftast är påstridiga och då ankommer det på domaren att

avbryta de orelevanta frågorna men de relevanta frågorna måste man tillåta70.

5.3. Alkohol eller droger

5.3.1. Offer- försvårande omständigheter

I ett flertal domar tas det upp i vittnesmålen hur omgivningen ser på målsägandes

alkoholvanor.

Han vet att A har varit onykter vid minst 3 tillfällen före den här händelsen. Vid ett

tillfälle på Campingen var hon full och drev omkring och var lösaktig 71.

                                                
68 Wahldén, C (1998) sid 47
69 Intervju med Lena Berg
70 Intervju med Roger Backman
71 Dom A.
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I domen B tar man vid 6 olika tillfällen upp flickans alkoholvanor, trots att hon vid

övergreppet var nykter. Exempelvis att hon var full första gången när hon var 12 år och ett

vittne säger att hon sett henne väldigt berusad vid ett antal tillfällen 72.

I dom A fick målsägande lägre skadestånd, då hon yrkat på kränkningsersättning på 200 000

kronor, eftersom hon var full och ansågs inte vara medveten om övergreppet.

/…/ finner tingsrätten att A vid en helhetsbedömning av gärningarna skäligen bör

tillberäknas ersättning för kränkning med totalt 125 000 kronor. Tingsrätten har

härvid särskilt beaktat gärningarnas karaktär, A:s låga ålder, A:s oförmåga att värja

sig mot angreppen och att hon utan vetskap utsatts för sexuella övergrepp som på

ett förnedrande sätt filmats 73.

Så som lagen ser ut idag, att om en kvinna blir ”omedvetet” full eller drogad (exempelvis om

någon häller alkohol eller droger i hennes dricka) av den man som sedan förgriper sig på

henne betecknas brottet som våldtäkt. Då har man uppfyllt rekvisitet ”försatt i vanmakt” i

syfte att våldta henne. Men om kvinnan själv dricker sig full, kanske till och med innan hon

träffat mannen som tvingar till sig sex, så räknas det som sexuellt utnyttjande. Mannen

utnyttjar att hon ”befinner sig i vanmakt”.  Enligt en polisman som Wennstam har pratat med

i sin bok ”Flickan och skulden” är det nästan omöjligt att få det till våldtäkt om tjejen var full

– även om hon blev drogad. Själva drogandet blir då ytterligare något som måste bevisas och

de fall där det lyckas är ytterst sällsynta 74.

Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt vid Stockholms universitet, skrev om synen på

fulla flickor. Hon menar att domstolen först av allt slår fast ifall en tjej som är full är satt i

”vanmakt” av egen förskyllan. Detta gör man inte i andra typer av brottsmål. Om en man till

exempel dödas vid ett krogbråk är det inte alkoholkoncentrationen i hans kropp det första som

domstolen intresserar sig för. Vid den juridiska prövningen av ett sexualbrott ska man enligt

Leijonhufvud först fastställa vad den tilltalade gjort, precis som vid andra åtal. Är det ett

övergrepp av våldtäktskaraktär ska offrets nykterhetsgrad eller uppträde inte spela någon

roll 75.

                                                
72 Dom B
73 Dom A.
74 Wennstam, K (2002)
75 Leijonhufvud, M. DN 10 maj, 2000.
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5.3.2. Förövare- förmildrande omständigheter

I dom B tas inte pojkarnas alkoholvanor upp förutom för en kille då man tar upp att han rökt

hasch den aktuella kvällen. I hans domskäl skriver tingsrätten att han ska dömas till

skyddstillsyn för att komma till rätta med drogproblematiken och för att förhindra återfall i

drogrelaterad brottslighet. Det tas inte upp någonting om det brott han har begått och skriver

att det är drogproblematiken som är viktigare.

Frivården anser skyddstillsyn vara den lämpligaste påföljden, främst för att

förhindra återfall i drogrelaterad brottslighet 76.

I dom F, hade mannen 1.5 promille i blodet vid gärningstillfället, vilket gjorde att han inte

kom ihåg vad som hade hänt. I detta fall blev det ingen fällande dom 77.

5.4. Sexualvanor

I dom C finns en del fördomar och förnedrande formuleringar om offret. Flickan har fällts till

marken av fyra killar, för henne helt okända, som håller fast hennes armar och ben, hindrar

henne från att skrika och våldtar henne. Hon får under rättegången frågor om hon hade

druckit alkohol, tagit droger och om hon tagit betalt av killarna för att ha sex med dem.

Hon låg hela tiden på rygg. Händelsen utspelades under 15 till 20 minuter. Det kan

ha varit på det sättet att någon av killarna önskade avbryta våldtäkten. Allt kändes

overkligt. Hon var rädd. Hon trodde inte att något sådant kunde hända henne.  Hon

hade inte druckit alkohol eller tagit narkotika. Det var aldrig tal om några pengar.

Det är riktigt att hon chattat på nätet och fått kontakt med två eller tre män som hon

sedan haft sexuellt umgänge med 78.

Vi drar slutsatsen att polisen tydligen i utredningen har lagt ner tid på att fråga våldtäktsoffret

om hon haft sex med män som hon träffat via Internet.

Under domstolsprocessen i dom B, förhörs målsägande mycket om hennes tidigare sexuella

vanor och även uttalanden om sexuella vanor som skett efter händelsen. Ett vittne, som hon

varit tillsammans med, pratar endast om deras sexuella relationer och att det var hon som tog

initiativet till att ha sex med vederbörande.

                                                
76 Dom B.
77 Dom F
78  Dom C.
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Innan de blev tillsammans hade han aldrig träffat henne. Samma dag som de

träffades hade de samlag efter fem timmar. Det var hon som tog initiativet. Hon

verkade vara sexuellt erfaren. Varken hon eller han var berusade då. De hade även

samlag vid ett annat tillfälle, efter en fest, några månader senare. Då hade hon varit

berusad. De använde inte kondom vid något av dessa tillfällena 79.

Målsägande uppger själv under domstolsprocessen att hon inte vet om hon haft sex förr,

eventuellt när hon varit full någon gång, men det tror hon inte. För att fastställa hennes

trovärdighet tar tingsrätten upp i domskälet vittnet som berättade om deras förhållande.

I trovärdighetshänseende måste därvid beaktas att A:s uppgifter om sina

förehavande under kvällen får anses vederlagda av annan bevisning och att hon

enligt vittnesmål från vittne A är mer sexuellt erfaren än vad hon har velat

medge 80.

I domskälet framkommer det inte om tingsrätten menar att hennes trovärdighet sjunker på

grund av att hon har haft sex innan eller för att hon ljuger om att hon inte vet om hon har haft

sexuellt umgänge innan eller ej. Och om hon har ljugit om hennes tidigare sexuella vanor

skulle tingsrätten då automatiskt tänka sig att hon ljuger om hela händelseförloppet 81.

Vi har inte hittat någonstans i domen att tingsrätten ber målsägande kommentera

vittnesmålets uppgifter.

Även i dom F tar man upp målsägandes tidigare sexuella vanor. Tjejen i detta fall säger att

hon har blivit våldtagen flera gånger tidigare. Modern säger dock att det inte är troligt att hon

haft tidigare sexuella erfarenheter, men att hon har blivit utsatt tidigare för försök till våldtäkt.

I och med att målsägande var utvecklingsstörd så ansåg man i domen att hennes uppgifter inte

var trovärdiga och att hon blivit influerad av omgivningen 82.

Enligt Wennstam finns kvinnors sexuella historia alltid med i bedömningen av fallet, i

bedömningen av kvinnans trovärdighet. Hon har däremot inte läst någon resumé av en mans

sexuella erfarenheter i en våldtäktsdom, trots att det faktiskt är hans sexuella beteende som

kan vara kriminellt. Wennstam menar att fastän det inte är kriminellt för en kvinna att ha sex,

                                                
79 Dom B
80 Ibid.
81 Ibid.
82 Dom F
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finns det inget som sänker hennes trovärdighet så mycket som om hon ”tidigare sagt ja”

oavsett sammanhang 83.

5.5. Ålderns betydelse

5.5.1. Offer- försvårande omständigheter

Många av de sexuella övergrepp som har varit av våldtäktskaraktär i våra domar blev i

slutändan rubricerat som sexuellt övergrepp mot underårig, då målsägande var under 15 år. I

de fall där målsägande var under 15 år, uppger vissa av de åtalade under förhör att han inte

visste hur gammal målsägande var. Tingsrätten tar då ställning till om den åtalade visste om

målsägandes ålder eller att han hade skälig anledning att anta att hon var under 15 år. Om

tingsrätten anser att de har haft skälig anledning att anta att målsägande var under 15 år, döms

de till sexuellt utnyttjande av underårig.

I dom B, tas det upp att en av de åtalade själv har uppgivit att han kände till målsägande B

sedan innan. Han hade hört rykten om henne och hon såg ut att vara 14 år. Den åtalade hade

således haft skälig anledning att anta att målsägande B var under 15 år 84.

Vi drar slutsatsen av detta material att om en tjej som är under 15 år blivit våldtagen och ord

står mot ord rubricerar man brottet till sexuellt utnyttjande av underårig. För detta brott

behövs det inga konkreta bevis på våld. Detta förutsätter dock att mannen erkänner sexuellt

umgänge och om detta ej görs tas olika prover för att få fram bevis på att brott har begåtts.

Vi har också märkt i somliga av våra domar att om det inte är så stor ålderskillnad mellan den

åtalade och målsägande tas åldersskillnaden med i påföljdsvalet som en förmildrande

omständighet.

Roger Backman säger att man inte ska ta någon hänsyn till åldersskillnaden mellan den

åtalade och målsägande. Han menar dock att det skulle vara tvärt om, ifall mannen är mycket

äldre än tjejen skall detta vara en försvårande omständighet för honom 85.

5.5.2. Förövare- förmildrande omständigheter

När förövaren är under 18 år leder det ofta till att påföljden inte blir frihetsberövande. För att

en frihetsberövande påföljd skall utdömas ska det föreligga mycket starka skäl. De åtalade

som döms får ofta påföljder som samhällstjänst, villkorlig dom eller skyddstillsyn men om

brottet har ett straffvärde över 3 år kan förövaren istället döms till sluten ungdomsvård.
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I dom B, tas det hänsyn till ålderskillnaden mellan målsägande och den åtalade, vilket

förmildrar straffet för den åtalade.

Med tanke på den förhållandevis ringa åldersskillnaden mellan ... och målsägande

A, hans ålder, som förutsätter synnerliga skäl för att döma till fängelse, de grova

vitsord som han får i socialtnämndens utredning och den över en och en halv

månad långa häktningstiden bör påföljden istället dömas till villkorlig dom. Det

finns skäl att mot den angivna bakgrunden förena den villkorliga domen med

dagsböter 86.

Mot bakgrund av hans handikapp (stum och döv), ungdom (19 år) och uppenbart

bristande utveckling finner tingsrätten att det trots straffvärde (våldtäkt) föreligger

mycket starka särskilda skäl för att döma till icke frihetsberövande påföljd 87.

Brottets straffvärde talar med styrka för fängelse. Med hänsyn till hans personliga

förhållanden (står inget om dessa förhållanden) och ungdom (18 år) finner

tingsrätten emellertid att det trots brottets straffvärde föreligger mycket starka skäl

(ingen motivering finns) för att döma till en icke frihetsberövande påföljd 88.

De gärningar som …. (18 år) döms för har enligt tingsrättens uppfattning ett

straffvärde på över tre års fängelse och är av sådan art att starka skäl talar för att

han skall dömas till en frihetsberövande påföljd (sluten ungdomsvård i sex

månader) 89.

Av dessa citat drar vi slutsatserna att det finns många olika förmildrande omständigheter som

gör att förövaren inte döms till frihetsberövande påföljd. Det varierar mycket mellan fallen

vad denna förmildrande omständigheten är. Det står i brottsbalken, kap 29 § 7, att innan

förövaren har fyllt 21 år kan man dömas till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för

brottet. För våldtäkt är straffvärdet lägst två och högst sex år, men trots att förövaren är 19 år

döms han ”bara” till skyddstillsyn med samhällstjänst i 220 timmar. Detta kan jämföras med

sista citatet där förövaren som var 18 år dömdes till sex månaders sluten ungdomsvård.

Roger Backman menar att man aldrig kan få samhällstjänst vid våldtäkt oavsett om man är

under eller över 20 år. Under 20 år får man istället för fängelse sluten ungdomsvård och vid
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89 Dom A (våra parenteser)



30

sluten ungdomsvård har man inte villkorlig frigivning. Möjligen om förövaren precis har fyllt

15 år kan man döma till icke frihetsberövande påföljd. Hänvisar försvaret till psykiska

problem skall det göras en sinnesundersökning och visar undersökningen att förövaren är

psykiskt sjuk skall han dömas till rättspsykiatrisk vård. Psykisk störning skall inte användas

som förmildrande omständighet för förövaren vid påföljdsval 90.

5.6. Före och efter händelsen

I dom A, tar man upp att målsägande sänder ut övergreppsrelaterade symtom, då hon ogillar

beröring, har lätt för att bli irriterad och är trött och orolig. Men det är långt ifrån i alla domar

det står vad läkare har hittat för följder hos målsägande efter övergreppet. Det är många som

inte uppvisar några tecken alls efter händelsen utan går som i vakuum och låter vardagen

fortgå.

Vi får uppfattningen av att vittnena blir tillfrågade om hur målsägande betett sig efteråt.

Hon har inte märkt att A förändrat sitt beteende och har inte uppfattat att A har

varit ledsen 91.

Även sociala aspekter tas upp. Bland annat att tjejen har svårt för att skaffa nya vänner, inte

vågar gå ut och har avskärmat sig från närstående.

I somliga fall tas skolgången upp och i dom A, tas det upp vittnesmål från läraren att

målsägande A har haft mycket goda studieresultat innan och efter händelsen har

studieresultaten blivit sämre och hon är mer tillbakadragen och inte lika aktiv som tidigare.

I och med att målsägande har lämnat sin redogörelse av händelseförloppet på ett vad

tingsrätten anser lugnt och samlat sätt anser de att hon inte ger ett trovärdigt intryck.

Tingsrätten anser att A har kunnat lämna sin berättelse på ett förvånansvärt samlat

sätt och tillsynes utan större vånda trots att förhöret varit långt och berört mycket

känsliga förhållande 92.

Det verkar som de utgår från en klassisk bild av hur våldtäktsoffer ska vara och uppföra sig,

se ”Det ’perfekta’ offret”.

Även i det andra fallet i dom B, fäster tingsrätten stort avseende vid de slutsatser som kan

dras av målsägande B:s agerande före och efter det ”påtvingade” samlaget med en av de
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åtalade. Till exempel tar man upp att målsägande B har övertalat målsägande C om att följa

med till lägenheten. B har också sagt till C att hon vill ha sex med en utav de åtalade 93.

I dom D tas det upp hur kvinnan agerade efter händelsen då hon tog kontakt med

kvinnojouren och brottsofferjouren och även skaffade sig ett överfallsalarm. Tingsrätten

finner i deras bedömning att hennes uppgifter, bevisföringen och hennes agerande efteråt är

mycket trovärdiga 94.

I Katarina Wennstams bok ”Flickan och skulden” tar hon upp åklagare Gunilla Qwist som har

skrivit ett kapitel i boken ”Våldtäktskrisen”. Boken vänder sig till poliser, socialarbetare och

andra som i sitt yrke kommer i kontakt med våldtagna kvinnor 95.

Qwist skriver om hur dessa yrkesgrupper ska förklara för den våldtagna kvinnan hur det kan

gå till när det blir rättssak av våldtäkten. Hon gör i kapitlet tydlig skillnad på olika typer av

offer och det verkar som om hon tycker att det är helt normalt att man i rättssalen delvis

skuldbelägger vissa kvinnor för det inträffade.

I våldtäktsmål föreligger så gott som alltid, med undantag naturligtvis för de

regelrätta överfallsvåldtäkterna, åtminstone någon för målsäganden

besvärande omständighet. Det behöver ofta inte vara mer än att målsäganden

begått en dumhet, som är mänsklig och försvarbar men utan vilken den

brottsliga gärningen förmodligen inte kommit till stånd. Exempel på en

sådan ”dumhet” kan vara att målsäganden släppt in en främling eller gått

med honom hem eller uttryckt eller betett sig provokativt på något sätt eller

bara varit passiv alltför länge 96.

Hur flickan har betett sig före övergreppet, finns det flera exempel på hur hon skuldbeläggs

för ”dumheter” hon begått vid helt andra tillfälle än den aktuella dagen. Det kan röra sig om

händelser långt före själva våldtäkten. Dessa händelser bidrar snarare till att ge en bild av

flickans moral än att det egentligen har något med saken att göra.
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5.6.1. Tidigare relation

I dom B där målsägande följde med männen till en lägenhet den aktuella kvällen skriver

tingsrätten i sin bedömning.

Som inledningsvis framhållits har det sexuella umgänget ägt rum i en för A känd

lägenhet och med unga män som hon själv kände i fyra fall. A har liksom de

tilltalade varit nykter. Dessa omständigheter motsäger med avsevärd styrka

åklagarens påstående om att A försatts i eller befunnit sig i vanmakt eller annat

hjälplöst tillstånd 97.

I USA har synen på sexualbrott alltid varit annorlunda än i Sverige. Där finns en helt annan

självklarhet kring att kvinnor kan bli utsatta för brott lika väl i hemmet som utomhus, av

kända eller okända förövare. Våldtäkt på träffar har blivit ett begrepp i USA som man kallar

för ”date-rape”. Bara genom att sätta ord på det säger man att man tror på flickorna som blir

utsatta 98.

Straffrättsprofessor Hans Klettes undersökning ”Tingsrätternas straffmätningspraxis vid

grova våldsbrott”99 visar att även om paragrafen om våldförande plockades bort vid

lagändringen 1984 såg Klette att i de flesta fall där domstolarna hade bedömt en våldtäkt som

mindre allvarlig, var det just när det fanns eller hade funnits en relation mellan den våldtagna

kvinnan och våldtäktsmannen 100. Det fanns fall där offret hade hotats med vapen eller utsatts

för grovt våld, där tingsrätterna ändå ansåg att brottet var mindre allvarligt på grund av

relationen mellan kvinnan och mannen. Det som i lagtexten om mindre allvarlig våldtäkt

kallas för omständigheter i övrigt är alltså det samma som att om en kvinna blir våldtagen av

en man hon känner sedan tidigare är det att ”anse som mindre allvarligt” 101. Så här

resonerade några av tingsrätterna i de bedömningar som citerades i Hans Klettes

undersökning.

Åtalet gäller våldtäkt på en kvinna som följt med en man hem. Gärningsmannen har

genomfört flera vaginala, orala och anala samlag samt slagit kvinnan i ansiktet. Hon fick

dokumenterade skador i ansiktet, vaginan och ändtarmen.
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åren 1989 – 1991.
100 Wennstam, K (2002)
101 Ibid.
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Vad beträffar frågan om brottet är att hänföra till första eller andra stycket i 6 kap 1

§ brottsbalken är följande att beakta. Det våld som F sammantaget utövat, kan inte

avses vara av mindre allvarlig art i den mening som avses i paragrafens andra

stycke. Det utövande våldet har emellertid inte förorsakat skador av betydenhet.

Det kan inte bortses från att F i ett inledande skede kan ha haft uppfattningen att A

önskade ha sexuellt umgänge med honom. Vid en helhetsbedömning av den

föreliggande situationen finner tingsrätten att brottet kan hänföras till 6 kap 1 §

andra stycket brottsbalken (mindre allvarlig våldtäkt) 102.

Hans Klette anser att skillnaden i rättstillämpningen mellan det gamla brottet våldförande och

dagens andra stycke i paragrafen om våldtäkt (”mindre allvarlig våldtäkt”) är ganska liten.

Det tycks som om det faktum att gärningsmannen och offret haft ett parförhållande ofta är

avgörande för om gärningen enligt domstolen är att betrakta som ett brott enligt stycke två 103.

Det visar sig att trots långtgående lagändringar så är det många jurister som lever efter gamla

lagar och kanske framför allt gamla synsätt. Många jurister och domare är troligtvis utbildade

före lagändringarna 1984 och 1998 104.

5.7. Tillräckligt motstånd

I dom A skev tingsrätten i domslutet att man inte ansåg att målsägande A hade blivit

våldtagen då hon kunde ha skrikit på hjälp i och med att det fanns en person till i rummet. I

detta fall hade förövaren videofilmat hela händelsen och tingsrätten fick se hur medvetslös

flickan var.

…. B var i rummet och målsägande A hade kunnat skrika på hjälp 105.

När vi i vår intervju med jurist Ulrika Andersson frågar om hon anser att man under

rättegången sätter fokus på offrets utseende och ”karaktär” svarar hon:

Jag har inte undersökt detta, min undersökning är enbart baserad på det som

domstolar uttrycker i sina domar.  Däremot kan man tydligt se i domskälen att det

finna ett fokus på offrets viljeuttryck, det vill säga hur offret uttryckte sin vilja 106.
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Utgångspunkten för 1984 års rättsliga reglering är att värna om kvinnans kroppsliga integritet

och att hennes nej ska respekteras. När det gäller överfallsvåldtäkt överrensstämmer

rättspraxis med denna intention; det krävs inte att hon gör motstånd. Sker våldet i det egna

hemmet lämnar man denna utgångspunkt. Då krävs att hon ska ha gjort motstånd och att

mannen har uppfattat detta. En granskning av rättspraxis tyder på att domaren vid

överfallsvåldtäkt väljer patriarkens beskyddande roll, medan domaren i fall där det finns en

parrelation vanligen väljer den förförande mannens roll 107.

Vid ett våldtäktsmål från Södertälje, där en berusad tjej blir våldtagen av tre, för henne,

okända män visar de tre instanserna, tingsrätt, hovrätt och högsta domstol, hur olika

bevisvärdering i domskäl kan gå till. Här belyses tydligt hur bevisprövningen fokuserar på

frågan om förekomst av tillräckligt motstånd från kvinnans sida, liksom varande uttryck för

hennes motvilja. Härigenom får bakomliggande värderingar kring kön och sexualitet

betydelse för bedömningen av föreliggande bevis liksom för frågan om rekvisitens

uppfyllande och vad som faktiskt förekommit. Emedan Tingsrätten anser att kvinnan inte

gjort tillräckligt motstånd för att våldtäktsrekvisiten ska anses uppfyllda anser Hovrätten att

hon inte gjort tillräckligt motstånd för sexuellt utnyttjande. Hovrätten menar att eftersom hon

inte visat på ”tillräckligt” motstånd kan hon inte anses ha befunnit sig i hjälplöst tillstånd som

otillbörligt utnyttjats. Högsta domstolen menar att kvinnan har gjort lagom motstånd och

syftar då på att hade hon inte varit i hjälplöst tillstånd hade hon gjort mer motstånd för

sexuellt utnyttjande. Samtliga instanser lägger alltså fokus på kvinnans handlande i sin

prövning av vad männen har gjort och hur man kommer fram till olika slutsatser genom att

lägga in olika betydelser och tolkningar kring detta. Alla tre männen döms dock i Högsta

domstolen för sexuellt utnyttjande och en av dem blir även dömd för våldtäkt 108.

Enligt Backman håller frågan om motstånd på att försvinna och man tar inte upp detta lika

mycket längre i domstolen. I många fall har tjejen varit så rädd att hon inte vågat göra

motstånd och om hon gör det kommer att bara bli ännu värre. Roger ger rådet att inte göra för

mycket motstånd i och med att våldtäktsmän är så inne på att göra övergreppet till vilket pris

som helst vilket kan leda till att offret blir ännu mer skadat 109.
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5.8. Övrigt som tas upp under rättegången

Det är viktigt under förundersökningen att målsägande pekar ut gärningsmannen, gärna vid

första fotokonfrontationen. Detta ligger sedan till grund för hur trovärdig hon är och kan vara

en bidragande anledning till att gärningsmannen blir fälld.

Målsägande A har på ett trovärdigt och detaljerat med ändå nyanserat sätt berättat

om den händelse som hon har varit utsatt för. Hon har också i två

fotokonfrontationer med säkerhet kunnat peka ut den åtalade som gärningsman.

Tingsrätten finner hennes berättelse ytterst tillförlitlig. Det kan därför läggas till

grund för bedömningen 110.

I två domar tar man upp att målsägande har chattat via Internet. Även här kan man fråga sig

om detta är relevant för fallet. Det är många ungdomar idag som chattar via Internet och har

kontakt med killar på detta sätt.

Det är riktigt att hon chattat på nätet och fått kontakt med två eller tre män som hon

sedan har haft sexuellt umgänge med 111.

Målsägande A brukat chatta på datorn och har ett eget så kallat kryp in på

”Lunastorm”. /…./ skriver man ord med anknytning till sex får man fler besökare

på sidan och därmed mera status. Efter händelsen har hon bland annat haft kontakt

med en okänd kille på Internet vid ett par tillfällen. Han ställde frågor som rörde

sex och hon besvarade hans frågor genom att uppge att hon haft olika sexuella

erfarenheter. Hon syftade då på händelsen 112.

I de flesta domarna tas det upp rykten kring målsägande. Exempel på dessa rykten är att

målsägande har haft sex tidigare, är lösaktig, villiga och haft många killar.

… har hört rykten om att hon har varit med många killar 113.

Han blev så upphetsad att han glömde att han hört rykten om att hon var en dålig

flicka 114.
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Han vet om att målsägande A varit onykter vid minst tre tillfällen före den här

händelsen. Vid ett tillfälle på campingen var hon full och drev omkring och var

lösaktig 115.

Han kan inte tänka sig att den åtalade skulle kunna göra det som han har hört och

är säker på att målsägande A farit fram med osanning. Han har en sämre bild av

målsägande A än av den åtalade. Han vet att målsägande A har haft sex före den

här händelsen och är säker på att hon har druckit vid fler tillfällen än detta. Han har

av sin kusin hört att målsägande ska bjuda på mat och bio när detta är över 116.

Vid frågan om påföljd tas det alltid upp i domen om gärningsmannen förekommer i

brottsregistret. När mannen är dömd tidigare, för liknande brott, har vi kommit fram till att

det är lättare för domstolen att tro att han har återfallit i denna typ av brottlighet.

Genom målsägandes uppgifter i förening med resultatet från fotokonfrontationerna

och övriga omständigheter - varvid tingsrätten inte kan blunda för att han nyligen

dömts för liknande gärningar - är det även mot den åtalades förnekande ställt utom

rimligt tvivel att det är han som är gärningsmannen 117.

Roger Backman menar att det är en klasslagstiftning i Sverige då de ”högre klasserna” får

samhällstjänst i en månad och kan då ta ledigt från arbetet utan att någon vet om vad de har

gjort och kan då avtjäna sitt straff i någon annan del av landet. Medan den från ”lägre klass”

riskerar i mycket högre grad att dömas till fängelse 118.

6. Bristande undersökning

I våra fall har polisen inte alltid kollat upp alla fakta i förundersökningen.

I dom B förhördes inte modern till kompisen om målsägande hade befunnit sig hos vännen

och blivit skjutsad hem av vännens mor klockan 21.30, som hon uppger i sitt vittnesmål.

Även de åtalades historia i, vid flera tillfällen, stämmer inte överens med varandra. Bland

annat säger åtalad A att målsägande A efter de hade haft samlag med honom frågade hon om
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hon fick låna duschen. Åtalad B säger att målsägande A sa till åtalad A att han skulle få sex

om hon fick låna duschen, varefter de hade sex 119. Det togs inga DNA- prover på sängen i

dom F med motiveringen att det var gärningsmannens egen säng, trots att det var den

påstådda brottsplatsen 120.

Vi ställer oss frågan ifall våldtäktsfall är mindre prioriterat. När ord står mot ord är det enligt

oss viktigt att det finns annan teknisk bevisning som stödjer offrets berättelse. Lena Berg

pointerar att det är väldigt viktigt med en bra undersökning för att få fram så mycket bevis

som möjligt som kan leda till åtal och eventuell en fällande dom 121.

Om förövaren säger att han inte har haft samlag med offret och man tar DNA- prover (teknisk

bevisning), som visar att han haft samlag med henne, är det ett solklart fall och mannen blir

lättare fälld. Det är svårare för domstolen om mannen säger att han haft samlag med kvinna

och att han hade samtycke från henne. Då har den tekniska bevisningen ingen betydelse och

man måste därför visa på andra bevis som tyder på att samlaget skedde mot hennes vilja 122.

Polis och åklagare utreder inte sexualbrott i det omfång som skulle behövas. De utgår ofta

från att anmälningarna är falska och gör inte sitt jobb enligt en undersökning av Christian

Diesen, professor i straffrätt. Rikspolisstyrelsen säger att poliser saknar grundläggande

kunskaper om hur en våldtagen kvinna reagerar. Det leder till att så få sexualbrott anmäls och

går vidare till åtal. Det handlar inte om elakhet utan om en omedvetenhet i grundläggande

psykologiska försvarsmekanismer hos ett brottsoffer. Offret skuldbelägger nästan alltid sig

själv, det är ett sätt för denne att hantera händelsen. Därför är det viktigt att polisen förstår att

det är en vanlig reaktion och inte ser det som att kvinnan är medskyldig och lägger skulden på

henne. Misstänkta sexualbrott måste dokumenteras snabbare. Snabba förhör är avgörande för

att åklagaren ska nå resultat. Ofta väntar polisen för länge innan avgörande vittnesförhör

hålls 123.

                                                
119 Dom B
120 Dom F
121 Intervju med Lena Berg
122 Intervju med Roger Backman
123 Letmark, P. DN 11 mars, 2004
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7. Slutdiskussion

7.1. Sammanfattning

Syftet med vår uppsats var att belysa brottet våldtäkt från ett samhälleligt och rättsligt

perspektiv.

 Våra frågeställningar var:

• Hur har lagen och samhällets syn på offret och förövaren förändrats över tid?

• Hur beskrivs brottsoffret och förövarnas fysiska och psykiska karaktär i tingsrätterna?

Exempelvis kläder, tidigare sexuella handlingar, relationer och rykte.

• Vilka faktorer betraktas som förmildrande respektive försvårande för offer och

förövare i domslut och påföljd?

Historiskt sett var kvinnan sin makes egendom och en kvinna som betraktades som ”sexuellt

frigjord” blev inte trodd, i domstolen, om hon blivit utsatt för våldtäkt. En sådan kvinna

kunde inte förmodas ha gjort ett allvarligt menat motstånd. Endast de ärbara kvinnorna

klarade prövningen, då de inte kunde antas samtycka. Vi anser att mycket av gamla lagar och

normer lever kvar i vårt samhälle. Kvinnan har dock fått mer att säga till om i samhället, men

samtidigt finns synen på madonnan och den syndfulla tjejen kvar. Feministiska forskare

menar att kvinnan alltid har varit underordnad mannen och att männen har haft monopol på

att definiera verkligheten. I och med att de gamla lagarna är skrivna av män och att

lagändringarna inte gjort någon större förändring, dominerar det manliga synsättet fortfarande

i våra rättssalar.

I lagen står det i och med lagändringen från 1984 att man ska respektera kvinnans

självbestämmande och bedömningen skulle göras helt oberoende av parternas relation och de

omständigheter som har föregått övergreppet. Tyvärr görs detta ändå fortfarande och

kvinnans trovärdighet i våldtäktsmål värderas fortfarande beroende på vad hon har gjort innan

händelsen. Hon får kränkande frågor om tidigare sexual- och alkoholvanor för att fastställa

ifall hon är en ”fin” och trovärdig flicka eller om hon var sexuellt frigjord och kanske till och

med berusad vilket medför att hon troligen ”bad” om det.

Lena Berg säger i sin intervju

/…/ med tanke på hur det står i lagtexterna skall man inte ställa dessa frågor, det

finns ingen laggrund att ställa dessa frågorna för man ställer ju inte samma frågor

till förövarna 124.
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Brottsoffrets karaktär beskrivs olika i tingsrätterna, men nästan samtliga av våra domar tar

upp någonting om tjejens karaktär. Hennes alkohol och sexualvanor är de karaktärer som tas

upp mest, men gärningsmannens beskrivs inte på samma vis. Killarnas karaktär tas upp i

påföljdsvalet då socialtjänsten eller frivården har gett sitt yttrande om killen. Men då handlar

det endast om han är dömd sedan tidigare eller hur han mår psykiskt, vilket oftast förmildrar

hans påföljd.

Om en tidigare relation mellan gärningsmannen och offret är en förmildrande omständighet

för gärningsmannen hittade vi inte mycket om i våra fall. Men Klette undersökning visar att

domstolarna tar hänsyn till relationen i brottsrubriceringen och i påföljdsvalet

Vi har kommit fram till  att alkohol tas upp i domstolen som en försvårande omständighet för

kvinnan, då hon själv försatt sig i vanmakt och brottsrubriceringen kan då inte bli våldtäkt.

För mannen kan alkohol vara förmildrande omständighet, då han inte kommer ihåg någonting

och inte kan redovisa för vad som har hänt eller kan påstå att han inte förstod att hon befann

sig i vanmakt.

Många offer anmäler inte våldtäktsbrott eftersom det är svårt att bevisa att våldtäkten har ägt

rum och då står ord mot ord och inga fysiska bevis finns. Offret kanske inte har orken eller

stödet till att gå igenom en rättegång eller ser det som omöjligt att få förövaren fälld. Vi har

också kommit fram till att man i en del domar där man inte kan få gärningsmannen dömd för

våldtäkt, istället yrkar på sexuellt utnyttjande.

7.2. Egna reflektioner

Vi kan börja med att säga att under processen med denna C- uppsats har det kommit upp

många tankar och mycket ilska kring hur offret behandlas i domstolen.

En kvinna kan alltså inte bli våldtagen, så som lagen är skriven idag, när hon har druckit sig

själv berusad och är medvetslös, sovande eller funktionshindrad. Detta för att man då befinner

sig i vanmakt och är inte försatt i vanmakt utav våldtäktsmannen. Domstolen kan då istället

döma gärningsmannen till sexuellt utnyttjande, men då krävs det att mannen var medveten

om att kvinnan befann sig i vanmakt/hjälplöst tillstånd. Det krävs mycket bevis för att få

förövare fällda, då man i Sveriges rättssystem aldrig ska döma någon som är oskyldig, så

kallat utom rimligt tvivel. Det är skillnad på moraliskt resonemang och lagtexten. Lagen

                                                                                                                                                       
124 Intervju med Lena Berg
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måste följas och rekvisiten måste vara uppfyllda för att en person kan dömas för ett brott.

Moraliskt sett kan man tycka att detta är självklart att kvinnan blivit våldtagen då en man har

haft sex med henne då hon varit berusad och ”utslagen”.  Men om bevis saknas för att

våldtäkten har ägt rum kan domstolen inte döma någon såvida det inte är ställt utom rimligt

tvivel att han begått brottet.

Som vi ser det är det våldtäkt när en kvinna säger nej till sex med sin sambo, då han har sex

med henne ändå när hon har somnat. Eller när en kvinna tar med sig en man hem från krogen

på en kopp te och tas med våld när hon inte släpper till. Det är våldtäkt oavsett situation,

hennes yttre och inre karaktär eller hur mannen än har kommit i kontakt med henne, då sex

sker mot hennes vilja. I domarna, som vi använde oss utav, utgick man mycket utifrån vad

tjejen har gjort eller inte gjort. Vi anser att rättsväsendet istället skulle se vad förövaren gör.

Sover man, är väldigt berusad eller funktionshandikappad kan det vara svårt att få fram ett nej

eller göra motstrid mot övergreppet. Det borde inte ses som fritt fram att ha sex med någon så

tillsvida att han /hon inte uttryckt ett klart ja.

När det gäller sexualbrott är det fortfarande så att i svenska rättssalar är skillnaden mellan

man och kvinna stor. Männen får på sin höjd deras personalia upplästa, där det står antecknat

om de har varit dömda för något tidigare eller föremål för någon åtgärd från de sociala

myndigheterna. Kvinnan däremot kartläggs noggrant vad gäller beteende, tidigare

förhållanden, alkoholvanor, sexualvanor och klädsmak. Hon får frågor som syftar till att

sänka hennes trovärdighet, frågor som indirekt skuldbelägger henne. Vi hittade många

konstiga meningar i våra domar angående hur offret beskrivs. Det kan vara små ord som

säger mycket om vad rätten tycker. Exempel på detta kan vara ”hon var bara 12 år första

gången hon var berusad” eller ”hon har ett rykte att vara….”.

Om det finns en minsta luddighet i kvinnans berättelse så verkar det vara det samma som att

allt hon säger är lögn. Det verkar precis som om man utgår ifrån att offret ljuger vid

sexualbrott. Och visst finns det säkert de våldtäktsoffer som ljuger, precis som andra

brottsoffer. I två av våra domar är tjejen lugn och sansad när hon lämnar sin redogörelse i

rättegången. I ett av fallen anses hon trovärdig på grund av detta, men i det andra så anses hon

inte reagera som tingsrätten har förväntat sig och därför ljuger hon om händelsen.

Roger Backman menar att det är en väldigt stor prövning som offret går igenom vid hela

processen med förhör och rättegång. Det är inte många som ljuger och utsätter sig för denna

process då den är väldigt krävande och jobbig. Att ifrågasätta ett offer är dock inte samma sak

som att inte tro på honom eller henne. Men att ifrågasätta varför hon tog med en kille hem
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ifrån krogen eller varför hon hade den urringade toppen på sig är en helt annan sak. Det är

kränkande och det är sådant som framkallar skam hos offret och det ska inte samhället göra,

enligt oss. Kvinnans tidigare sexual- och alkoholvanor och vad hon gjort innan händelsen ska

inte ha någon betydelse för målet som förmildrande omständighet för mannen.

Gärningsmannen ska inte kunna ursäkta sig genom att säga att det var någonting som hon

gjorde som fick honom till att våldföra sig på henne.

Är det verkligen nödvändigt och rimligt att kränka ett brottsoffer under rättegången för att

försvara sin klient? Nej, säger Roger Backman. Han anser att dessa frågor inte skall ställas i

och med att de inte är relevanta för fallet. Vad kvinnan har gjort innan eller om hon var full

betyder inte att hennes nej är mindre värt. Vi tror tyvärr att dessa frågor kommer att fortsätta

ställas tills domare och åklagare säger stopp. Hade det inte varit så att försvarsadvokaterna

inte hade kommit någonstans med dessa frågor så hade de aldrig ställts.

I våra fall togs det inte upp någonting om klädsel, men man tog istället upp mer om tjejens

inre karaktär. Vi antar att tingsrätter har lyssnar mycket på media och därmed slutat tolerera

dessa frågor om vad tjejen hade på sig. Det tas istället upp mycket om tjejens privata

angelägenheter som alkohol och sexualvanor. Vilket är minst lika kränkande om inte mer

eftersom ett klädesplagg kan man alltid ta av sig.

Vi anser att det inte är konstigt att det finns så många tjejer som inte vågar eller orkar anmäla

en våldtäkt. När tjejen kommer till polisen kan hon få ett dåligt och ifrågasättande bemötande.

Hon kan känna att polismannen inte tror på hennes berättelse eller att han tycker att hon är

skuld till händelsen själv. En rättegång kan vara kränkande eftersom hon kan få frågor om

hennes sexualvanor eller varför hon följde med mannen hem.

I vår intervju med Lena Berg fick vi veta att det var väldigt många kvinnor som aldrig

anmälde våldtäkten som de utsatts för. Hennes förklaring var att de flesta som vände sig till

”Alla kvinnors hus” blev utsatta utav någon som de kände. Roger Backman förklarade att det

är svårare att bevisa en våldtäkt som skett inom husets väggar än en överfallsvåldtäkt. Då

samlag är någonting som förekommer inom ett förhållande och då krävs det kringbevisning

som blåmärken eller dylikt. Lena Berg berättade att det var många kvinnor som blivit mycket

besvikna, efter att tagit det stora steget att anmäla, när polisen inte tog deras berättelse på

allvar. Hon sa att det finns andra tjejer som beskriver förhörssituationer som otroligt

kränkande och då blir det ingen bra berättelse om övergreppet, vilket kan leda till att man inte

orkar berätta igen i domstolen. Därför tycker vi att det är tråkigt att Gunilla Qwist, som
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dessutom är åklagare, uttalar sig om att kvinnan alltid har någon skuld i våldtäkten hon blivit

utsatt för, eftersom hon enligt Qwist har gjort en dumhet. Hon menar att det är helt rätt att

man i rättssalen delvis skuldbelägger kvinnan för vad som har inträffat. Vi tycker att detta

uttalande är förfärligt speciellt när det riktar sig mot instanser som kommer i kontakt med

sexualbrottsoffer och ska ge dessa stöd.

Vi tycker att man i samhället ska göra mer för att motverka att så många kvinnor lever under

hot för att bli utsatta för våldtäkt, detta kan göras enligt oss förvånansvärt enkelt.

Lagen skulle behöva ändras, precis som sexualbrottskommittén föreslår, till att våldtäkt även

ska innefatta sovande, berusade och funktionshindrade personer.

Polis och rättsväsendet ska vara mer ”up to date” om våldtäktsmål och hur man kan hitta

bevis och vad som får och inte får tas upp i rättssalen. Även under förhörssituationer skall

tjejen accepteras och få lämna sin anmälan utan att känna att ingen tror på henne, detta är

väldigt viktigt för att hon ska kunna orka berätta igen. För att samla in bevis kan man ta hjälp

utav offret för att få en snabbare process som kan leda till resultat.

Samhället skulle kunna ge ut information till kvinnor om hur hon kan göra under en våldtäkt,

efter en våldtäkt och för att underlätta i bevisfrågan och rättegångsprocessen.

Det är även viktigt att brottsoffermyndigheten eller någon frivillig organisation hjälper och

stödjer offret under hela processen.

Roger Backman menar i sin intervju att det måste vara sådana straff för våldtäkt så att när

man läser om dem avskräcks man för att utföra brottet. Speciellt när det gäller ungdomar. Det

är en lättare tröskel för många att kliva över att våldta någon om man jämför med mord eller

liknande. Men för det ska bli någon märkbar verkan måste man höja ribban så att det blir

kännbara straff och att samhället idag vet att om man åker fast, åker man fast ”så det bara

dundrar om det”. Vi håller med honom och menar att våra ungdomar är vår framtid och det är

viktigt att ta tag i dessa kriminella aktiviteter redan i låg ålder. Därför är det viktigt att man

markerar att våldtäkt är ett allvarligt brott och förövaren skall få ett kännbart straff så att

förövaren och andra lär sig att denna handling inte är acceptabel.
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9. Bilagor

9.1. Brottsbalken 6 kap om sexualbrott från 1998 (1998:393)

1 §

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 ät jämförliga 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 i högst fyra år.

Är brottet grovt döms för grov våldtäkt till fängelse, 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 tillfogat allvarlig skada eller allvarlig sjukdom eller, med hänsyn till

tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller annars, visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

2 §

Den som, i annat fall än som avses i 1 §, genom olaga tvång förmår någon till sexuellt

umgänge, döms för sexuellt tvång till fängelse i högst två år.

Om den som har begått gärningen visat särskild hänsynslöshet eller om brottet annars är att

anse som grovt, döms för grovt sexuellt tvång till fängelse, lägst sex månader och högst fyra

år.

3 §

Den som förmår annan till sexuellt umgänge genom att allvarligt missbruka hans eller hennes

beroende ställning döms för sexuellt utnyttjande till fängelse i högst två år. Detsamma gäller

den som har sexuellt umgänge med någon annan genom att otillbörligt utnyttja att denne

person befinner sig i vanmakt eller annat hjälplöst tillstånd eller lider av en psykisk störning.

Om den som har begått gärningen visat särskild hänsynslöshet eller om brottet annars är att

anse som grovt, döms för grovt sexuellt utnyttjande till fängelse lägst sex månader och högst

sex år.

4 §

Har någon sexuellt umgänge med den som är under arton år och som är avkomling till eller

står som fostran för honom eller henne eller för vars vård eller tillsyn han eller hon har att

svara på grund av myndighets beslut, döms för sexuellt utnyttjande av underårig till fängelse i

högst fyra år. Detsamma skall gälla om någon, i annat fall än som avses förut i detta kapitel,

har sexuellt umgänge med barn under femton år.
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Om den som begått gärningen visat särskild hänsynslöshet mot den underårige eller om

brottet på grund av dennes låga ålder eller annars är att anse som grovt, skall dömas för grovt

sexuellt utnyttjande av underårig till fängelse, lägst två och högst åtta år.

9.2. Brottsbalken kap 6 om sexualbrott från 1984 (1984:399)

1 §

Den som tvingar någon annan till samlag eller därmed jämförligt sexuellt umgänge genom

våld eller genom hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara, dömes för

våldtäkt till fängelse, lägst två år och högst sex år. Lika med våld anses 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, dömes till fängelse i högst fyra år.

Är brottet grovt, dömes för grov våldtäkt till fängelse, lägst fyra och högst tio år. Vid

bedömningen av om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om våldet var livsfarligt eller om

den som begått gärningen tillfogat allvarlig skada eller allvarlig sjukdom eller annars visat

särskild råhet.

2 §

Den som, i annat fall än som avses i 1 §, genom olaga tvång förmår någon till sexuellt

umgänge, dömes för sexuellt tvång till fängelse i högst fyra år.

3 §

Den som förmår annan till sexuellt umgänge genom grovt missbruka hans eller hennes

beroendeställning eller genom att otillbörligen utnyttja att han eller hon befinner sig i

vanmakt eller i annat hjälplöst tillstånd eller är psykiskt sjuk eller psykiskt utvecklingsstörd,

döms för sexuellt utnyttjande till fängelse högst fyra år 125.

9.3. Intervjufrågor

9.3.1. Intervjufrågor till Roger Backman

• Hur kan lagen gynna/ missgynna offert respektive förövaren?

• Hur stor bevisning krävs det enligt lagen för en fällande dom?

• Har åldern, långvarig relation eller klass någon betydelse för trovärdigheten?

• Anser du att offrets karaktär tas upp? Hur i så fall och kan det motiveras?

                                                
125  Jeffner, S (1998)
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• Hur mycket motstånd måste brottsoffret ha gjort för att bedömas som trovärdig av

rätten? Och vad menas med tillräckligt motstånd?

• Har du varit med om att man tar upp man upp förövarens karaktär på liknande sätt

som offrets?

• Tas det med i betänkandet om mannens uppsåt, eventuellt straffvärde och skuldfrågan

ifall kvinnan haft en tidigare relation till mannen?

• Vad anser du om det nya lagförslaget som kommer nu inom kort?

• Vad tror du anledningen är till att 26 av 260 anmälda våldtäkter leder till åtal?

• Bodström anser att attityder och kunskapsnivåer hos åklagare och domare behöver

förändras och detta ska ske genom utbildning. Anser du att detta är behövligt?

9.3.2. Intervjufrågor till Ulrika Andersson

• Orelevanta frågor skall inte tas upp under rättegången, men vi har upplevt att det ändå

görs. Kan det gynna resp. missgynna de olika parterna? Kan det motiveras att man tar

upp kvinnans karaktär? Hur behandlas enligt dig offret i rättssalen?

• När ord står mot ord vad krävs det för bevisning för att förövaren ska fällas för

våldtäkt/ sexuellt utnyttjande?

• Vad anser du om det nya lagförslaget som kommer inom kort?

• Vad tror du är anledningen till att av 2184 anmälningar i Sverige ledde 113 till åtal?

9.3.3. Intervjufrågor till Lena Berg

• Hur länge har du jobbat på alla kvinnors hus?

• Vad har du för profession där du är?

• Kommer ni i kontakt med många kvinnor som har blivit våldtagna?

• Är det många som kommer till er som ni hjälper att anmäla eller har de redan anmält

när de kommer till er?

• Vad ska man ha för bevisning, enligt er, för att anmäla?

• Anser du att man tar upp offerts karaktär i rättssalen?


