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Förord 

 

Detta arbete är ett bidrag till att öppna upp och bredda synen på vad för sorts reaktioner 

samhället och rättsväsendet kan använda sig av när det kommer till att hantera 

beteenden som inte är önskvärda och ge upprättelse till de som blivit utsatta för dessa 

beteenden. Det gör sig speciellt påminnt i situationer där nuvarande reaktion kan anses 

vara bristfällig eller till och med obefintlig.  

Arbetet är i huvudsak en rättspolitisk kritik mot den nuvarande bevisbaserade 

straffrättsprocessen som den enda rättsliga lösningen för att hantera upplevda 

integritetskränkande sexuella handlingar, och en diskussion om reparativ rättvisa som 

ett alternativ och komplement. Jag tar en medlande ställning mellan det som kan anses 

vara konventionellt och det som kan anses vara innovativt. Min grundtanke är att båda 

behövs, speciellt med tanke på den mångfald av perspektiv samt auktoriteter vi har i 

dagens moderna och globala samhälle. 

Mitt intresse för reparativ rättvisa kom till mig under kursen ”Förhandling och 

medling” där det togs upp som ett delmoment. Idén om att fokusera på offret och 

försöka återställa de negativa effekter som skett på grund av brott var något jag 

tilltalades av. Sexualbrott däremot brukar i regel uteslutas från reparativ rättvisa, något 

som jag upplevde behövde nyanseras vidare. Förhoppningsvis kommer detta arbete ge 

både nyans och vägar framåt. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste åren har det skett livliga debatter i media kring 

sexualbrottslagstiftningen.
1
 Dessa debatter har blossat upp speciellt när vissa åtal om 

våldtäkt har tagits upp i media som avviker från det typiska överfalls-scenariot.
2
  

Det är fall som åsynliggör attityder hos män som inte rimmar väl med det 

moraliska ställningstagandet kring den sexuella självbestämmanderätten. Fallen som 

har fått mest uppmärksamhet i media är händelser där männen är dominanta och aktiva 

samt kvinnan passiv. I många av fallen rådde en obalans i både handling och i vissa fall 

antal
3
, trots detta hade männen inte uppsåtet att våldta kvinnan och uppfattade att 

kvinnan samtyckte. Däremot står faktumet att kvinnan upplevde sitt sexuella 

självbestämmande och sin integritet som kränkt. De friande domarna, dvs att brottet 

våldtäkt inte kunde styrkas, ledde till kraftfulla reaktioner bland delar av allmänheten 

där den till synes förhärskade uppfattningen, bland de mest högljudda, var att de friade 

männen är skyldiga och att något är fel med rättssystemet. Röster om ändring av 

brottsbeskrivningen till samtyckes- eller oaktsamhetsbrott hördes också i relation till 

dessa reaktioner. 

 Kritiken som skedde i media innehöll också en vinkling av de misstänkta och 

offren. Där de misstänkta demoniserades och offren viktimiserades, med andra ord 

skedde en objektifiering av båda parter. Vidare blev det ett fokuserande av etik och 

moral i relation till rättsprocessen och våldtäktsbrottet. Det är dessa föreställningar 

arbetet söker att ge svar på. 

Wilhelmsson har tagit upp det faktum att globaliseringen och 

marknadsorienteringen har lett till en allt större splittring av ideologier och 

livsåskådningar bland människor. Enligt honom kommer denna splittring inte 

nödvändigtvis leda till att moralen skulle få minskad betydelse, utan snarare tvärtom. På 

grund av denna utveckling är det nämligen inte längre möjligt – ens för juristen – att 

frånsäga sitt moraliska ansvar genom att hänvisa till etablerade etiska system och 

auktoriteter. Som konsekvens kommer domstolar att avkrävas allt tydligare och öppet 

                                                 
1
Se t ex, http://www.svd.se/nyheter/inrikes/starka-reaktioner-pa-valdtaktsfriande_8566052.svd (2014-08-

15) 
2
 Se mer gällande scenarion i 2.4. 

3
 Vissa av de gruppvåldtäkter som var aktuella i medias fokusering skulle idag omfattas av 

våldtäktsbrottets brottsförutsättningar. 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/starka-reaktioner-pa-valdtaktsfriande_8566052.svd
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moraliskt ansvar för sina avgöranden. Detta innebär att även rättsvetare måste reflektera 

över sina frågeställningars moraliska dimensioner.
4
 

Vad Wilhelmson skriver kan appliceras på den debatt som har skett i media. 

Därför är det viktigt att belysa vad straffrättsprocessen gör och kan göra  gällande 

sexualbrott, samt de förväntningar som offren har. Det är trots allt de som anmäler 

brotten som blir mottagare av ”rätten”, dvs de som erbjuds ”produkten”. Detta blir än 

mer aktuellt då Sverige har en av de högsta anmälningsfrekvenserna av våldtäkt i hela 

Europa.
5
  

Detta arbete präglas av de begränsningar som finns gällande hur långt lagliga 

reformer kan användas för att hantera fall där bevisningen slutar upp i ord-mot-ord 

situationer mellan den misstänkte och offret. I dessa fall bör dock andra synsätt kunna 

bidra och föra diskussionen vidare, istället för att endast stanna upp och acceptera 

situationen som den är.  

 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet är att undersöka den konventionella straffrättsprocessen gällande våldtäktsbrottet 

samt ta ett brottsoffer- och ”reparativ rättvise”-perspektiv. Detta kommer göras genom 

att söka svar på följande frågor: 

 

1. Hur väl lyckas den konventionella straffrättsprocessen hantera sexualbrott 

(avgränsat till våldtäkt och sexuellt tvång)? 

2. Kan alternativa eller kompletterande sätt nå målen som ligger bakom den 

konventionella straffrättsprocessen för  sexualbrott i fall som idag inte 

blir uppnådda? 

 

För att besvara första frågan ska det utredas vilka mål processen kan tänkas ha, både 

straff- och processrättsligt, samt de medel som finns tillgängliga för att nå dessa. Andra 

frågan besvaras främst genom den analys som ges i kapitel 2 och diskussionen i kapitel 

3, varvid ett brottsoffer- och ”reparativ rättvise”-perspektiv tas.  

Arbetet fokuserar inte på brottsbeskrivningen för våldtäkt och eventuell ändring 

av denna, i form av t ex samtycke, utan fokuserar på den övergripande process som 

                                                 
4
 Sammanfattning gjord av Gräns, M, s 64. 

5
 Diesen, C, s 64. England och Sverige tas upp. Förutom anmälningar så är också debatten som mest 

livaktig i dessa länder. 



9 

 

används för att hantera brottet. Detta arbete kommer inte heller fokusera på straff eller 

påföljdsbestämningen, vare sig argument för eller emot, något som annars brukar vara 

vanligt när det tas ett ”reparativ rättvisa”-perspektiv. 

 

1.3 Metod och material 

Syftet ska uppnås genom rättspolitiska och pragmatiska analyser. 

Wennström har i en artikel om metodlära gjort en uppdelning mellan rättspolitik 

och politik som grund för metoden. Där det rättspolitiska till största delen är 

systemkonformt och inte utmanar grunderna för  metodläran utan istället fungerar till 

stora delar stödjande för det nuvarande synsättet. Vidare tar han genusdiskussioner 

som ett tydligt exempel där politik ligger till grund för metoden.
6
 I detta arbete är 

ambitionen att ta en rättspolitisk ansats men det bör tilläggas att mycket av det material 

som används har i sin metod kopplingar till det mer politiska, varav U. Anderssons 

diskursanalytiska bok ”Hans ord eller hennes” går att förstås som ett sådant exempel.  

Gräns har beskrivit att ställningstaganden i rättsliga frågor nuförtiden måste 

underbyggas med inte bara rättsintern rationalitet, utan även med samhällelig, 

ekonomisk och moralisk rationalitet på grund av auktoritetsargumentens försvagning 

samt rättens allt större betydelse i samhället. Juristen måste därför inte bara bekanta sig 

med den ”rent” rättsliga sidan av praktiska problem utan i allt större omfattning också 

deras faktiska, politiska, ekonomiska och etiska konsekvenser.
7
 I linje med Gräns 

argumentation och slutsats blir därför pragmatiska analyser i relation till hur våldtäkt 

hanteras i straffrättsprocessen rättsvetenskapligt relevanta. 

Att använda sig av rättspolitik och pragmatism som grund för metoden kan 

påverkas av de skillnader som finns politiskt ute i samhället och därför kommer i 

situationer då moral och politik spelar in i analysen detta motverkas genom att grunda 

etik och värderingar i vad lagstiftaren har uttryckt. 

Arbetet tar upp och diskuterar innovativa processer, dvs normativa/de lege 

ferenda-diskussioner, som inte är utvecklade här i Sverige, därför kommer information 

tas internationellt. Materialet blir i detta avseende färgat av urvalsprocessen. De källor 

som används mest kommer från  prof. Kathleen Daly vid Griffith University i 

                                                 
6
 Wennström, B, s 127. 

7
 Gräns, M, s 65 f. 
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Australien.
8
 Hon har forskat om reparativ rättvisa och dess tillämpning för sexualbrott i 

över 15 år. Det är hennes begreppsbildning och föreslagna metod som kommer 

användas för att jämföra rättsprocesser. Hennes senaste arbete vädjar till en ny 

konceptualisering av sexualbrottsviktimisering och rättvisa, ”Reconceptualizing Sexual 

Victimization and Justice”. Anledningen till att hennes verk kommer användas som 

grund för detta arbete är först och främst att hon dök upp som citerad i många artiklar 

när det gäller reparativ rättvisa. Vidare har hon fördjupat sig specifikt gällande 

sexualbrott, något som var aktuellt för detta arbete. Sedan har Daly, till skillnad från 

andra författare som forskat kring reparativ rättvisa, valt att lyfta fram nödvändigheten 

av straff, istället för att helt avfärda detta. Helt enkelt har hon tagit en nyanserad och 

”medlande” ställning mellan reparativ rättvisa och straffrätt, något som bör vara 

konstruktivt i sig. 

 

1.4 Begrepp och koncept 

konventionell och innovativ rättsprocess
9
 

I arbetet används en begreppsbildning som bygger på ett behov av att beskriva och 

jämföra rättsprocesser sinsemellan utan fördomar om motsättning. Dessa begrepp är den 

konventionella rättsprocessen kontra innovativa rättsprocesser. Där begreppet innovativ 

rättsprocess kan användas istället för det snävare och mer specifika reparativ rättvisa 

(restorative justice). Genom att använda dessa begrepp undviks ett motsatsförhållande 

mellan retributiv rättvisa (straffrätt) och reparativ rättvisa i diskussionen. Det finns 

nämligen inget hinder att använda dessa synsätt parallellt, och i vissa fall är det till och 

med nödvändigt, något som kommer diskuteras längre fram i arbetet. Helt enkelt görs 

en skillnad mellan det som är konventionellt och det som är innovativt men där 

rättsprocesserna existerar på samma plan, med Dalys ord: ”on the same continuum”. 

 

konventionella och innovativa åtgärder 

Innovativ och konventionell kan också användas för att beskriva de åtgärder som görs 

för att förbättra rättsprocessen. De konventionella åtgärderna fokuserar på att hitta bättre 

sätt att samla bevis och föra talan eller skapa bättre service och stöd till offren. 

Utgångspunkten är den konventionella vägen genom åtal och rättegång som huvudväg 

                                                 
8
 Mer information om Kathleen Daly finnes på http://www.griffith.edu.au/professional-page/professor-

kathleen-daly (2014-08-15) 
9
 Begreppen kommer från Daly, K, Reconceptualizing Sexual Victimization and Justice. 

http://www.griffith.edu.au/professional-page/professor-kathleen-daly
http://www.griffith.edu.au/professional-page/professor-kathleen-daly
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för att skapa rättvisa för offren. De konventionella åtgärderna kan vara ett första steg till 

att förändra det straffrättsliga systemet för att göra det mer ansvarstagande och 

välkomnande för offer. I svenskt hänseende kan teurapetiskt juridik ses som en del av 

dessa åtgärder. Något som i många fall har implementerats.
10

  

Innovativa åtgärder å andra sidan är nya rutiner med fokus på att hantera offrens 

rättsbehov. Dessa åtgärder skapar ett utrymme för erkännanden av fel och mekanismer 

för att hantera och reparera och kan vara en del av rättssystemet, associerad till det eller 

vara helt fristående. Innovativa åtgärderna antar en blandning mellan formella 

mekanismer, informella rättsinteraktioner och samhälleliga processer, med ett fokus på 

offrets deltagande, röst, godkännande, rättfärdigande och på den misstänktes 

ansvarstagande (mer om detta senare i arbetet). Innovativa åtgärder är mer 

experimentella och det finns i dagsläget få bevis för deras effektivitet, men de erbjuder 

ytterligare alternativ och kan vara bättre på att tillfredsställa offrens rättsbehov.   

 

offer 

I arbetet används den definition av offer som finns i FN:s deklaration om grundläggande 

rättsprinciper. Offer innebär enligt denna någon som har lidit fysisk eller psykisk skada, 

känslomässigt, ekonomisk förlust eller väsentlig försämring av sina grundläggande 

rättigheter, genom handlingar eller underlåtelser som strider mot strafflagar i gällande 

medlemsstater. Vidare gäller detta också handlingar eller underlåtelser som ännu inte 

utgör brott mot nationella strafflagar men av internationellt erkända normer rörande 

mänskliga rättigheter. En person kan betraktas som offer oavsett om förövaren är 

identifierad, gripen, åtalad eller dömd, och oavsett familjerelationen mellan förövaren 

och offret. 

Hjälte och överlevare används inte i detta arbete, dock finns det många goda 

tankar bakom att använda sådana termer för att undvika ytterligare stigmatisering av 

offer.
11

   

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Lindblom, P H i SvjT 2004 s 243. 
11

 Se för goda anledningar, Lindgren, M, s 29. 
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2. Konventionella straffrättsprocessen vid våldtäkt 

 

2.1 Rättspolitik genom rationalitet, empirism och pragmatism 

 

“En rationell kriminalpolitik förutsätter kunskaper om verklighetens beskaffenhet och 

förefintliga påverkansmöjligheter.”
12

  

 

Detta citat är en lämplig start på detta rättspolitiska arbete med ansatsen inom systemet. 

Citatet bör kunna tolkas som rationalitet i bemärkelsen att med hjälp av förnuftet välja 

de bästa medlen för att nå målen. Kunskaper om verklighetens beskaffenhet är 

empirism, med andra ord att erfarenheten ska utgöra grund till förnuftet, samt slutligen 

insikten att kunskaper om påverkansmöjligheter innebär att inta en pragmatisk syn på 

medlens praktiska resultat. 

Vilka är då målen för straffrättsprocessen i relation till våldtäkt och medlen för att 

nå dessa? Vilken data finns att tillgå för att ge en bild av verkligheten? Svaret på dessa 

frågor bör ge stoft till en förnuftig och pragmatisk analys om hur väl processen lyckas 

idag. 

 

2.2 Mål och medel för den konventionella straffrättsprocessen 

Straffrättsprocessens mål är svårt att definiera då det sällan uttrycks.
13

  Vad processen 

gör och ska uppnå kan ibland smälta samman. Sökandet av mål blir måhända att 

definiera dess roll och funktion i samhället, vilket gör det än mer komplext.  

I dess enklaste och renaste form bör dock rättsväsendet och själva 

straffrättsprocessen ämna att skapa och upprätthålla rättvisa, eller som det uttrycks i 

regeringsformens 1 kap 8 §: ”För rättskipningen finns domstolar”. Vad menas då med 

rättvisan och rätten? Rättvisa i sig är ett normativt begrepp där många olika saker kan 

tolkas in, därför blir det att tala om formell rättvisa snarare än andras subjektiva syn på 

rättvisa. Det praktiska arbetet för att nå och skapa den formella rättvisan, rätten, består 

av att lagstiftaren (och i vissa fall domarna) skapar normer och aktörerna inom 

                                                 
12

 Asp, P, s 22.  
13

 Som Lindblom skriver i SvJT 1999 s 628: ”Tyvärr anges förvånansvärt sällan [...], dessa funktionella 

utgångspunkter och prioriteringen mellan dem i lagtext, lagförarbeten och doktrin. I praxis sker det så 

gott som aldrig. Därmed blir det också svårt att kontrollera hållbarheten och konsekvenserna av de 

förslag, åsikter och tillämpningar som framförs i straffprocessuella frågor: effekterna av en lösning kan ju 

inte stämmas av mot det önskade helhetsresultatet om man inte vet vad som åstundas.”. 
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processen tillämpar dessa.
14

 Aktörerna inom just specifikt straffrättsprocessen använder 

sig av en argumentations- och beslutsmodell som bygger på normrationalitet istället för 

målrationalitet. Med det normrationella behövs vanligtvis bara en regel, en norm, för att 

avgöra dess rättsliga innebörd. Alltså behövs inte något övergripande mål i den enskilda 

bedömningen av normen. Målen kommer snarare från lagstiftaren som i sin tur skapar 

normerna, som i sig själva förhoppningsvis kommer nå sagda mål. Målrationella 

regleringar å andra sidan låter målet i sig bli en norm för tillämparen att själv avgöra hur 

det bäst uppnås. I dessa fall kan tillämparen använda sig av handböcker, 

handläggningsrutiner och till och med undervisningsmaterial som ”rättskällor”.
15

  

Denna typ av reglering brukar användas för välfärdsregleringar inom förvaltningsrätten 

där positiva rättigheter ska delas ut, men också vid ramlagar som till exempel medling 

vid brott (lag 2002:445). 

Istället för mål brukar det talas om funktioner för straffrättsprocessen. Dessa 

funktioner brukar tolkas och sammanfattas som brottsbekämpning, rättssäkerhet och 

effektivitet, där alla tre sammanverkar för att skapa en balans eller kompromiss mellan 

intressena som ligger bakom.
16

 Vad som tolkas in i dessa vida begrepp skiljer sig från 

författare till författare därför går det inte att få ett enda svar eller definition som 

tillfredsställer alla. Detta till trots så kan man inte komma ifrån att det är normerna som 

är auktoritära och styrandes, inte eventuella funktioner eller mål. 

En funktion som är aktuell när det kommer till sexualbrott och den diskurs som 

har varit i media är rättssäkerheten. Denna funktion är något som många i den allmänna 

opinionen verkar glömma bort i sin iver att framhäva offrets situation. Det finns också 

det motsatta där folk väljer att framhäva rättssäkerheten och det formella som ett sätt att 

sätta punkt för kritiken, trots att många problem kvarstår. Denna rättssäkerhetsfunktion 

har många olika tolkningar. Lindblom beskriver en av de mest populära tolkningarna 

som ett skydd mot felaktig maktutövning och repression från staten. Där domarens 

viktigaste uppgift, genom följandet av normerna, är att se till att den misstänkte inte blir 

föremål för onödiga tvångsingrepp samt att kritiskt värdera utredningen så att ingen 

oskyldig döms till ansvar och utsätts för straff.
17

  

En annan författare, Zila, menar att om sammanhanget är endast 

formellt/materiellt så definieras det som entydighet och bestämdhet/likabehandling, dvs 

                                                 
14

 I linje med RF 11:2. 
15

 Wennström, B, s 122. 
16

 Lindell, B, Straffprocessen, s 20.  
17

 Lindblom, P H i SvjT, 2004 s 243. 
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“rättens säkerhet”. Samma författare skriver att i det sociopolitiska sammanhanget kan 

det ses som människornas säkerhetskänsla, kopplad till medvetenheten om rättens 

betydelse, dvs “människans säkerhet”.
18

 Därmed är det viktigt att veta i vilket 

sammanhang rättssäkerhet används i diskussionen, då betydelsen kan variera. 

Motpolen till rättssäkerhetsfunktionen brukar sägas vara 

brottsbekämpningsfunktionen.
19

 För att uppfylla och ge legitimitet till skyddsintressena 

och målen bakom brottet måste brottet bekämpas, dvs se till så brottet klaras upp och 

förövaren blir bestraffad. Genom dessa praktiska konsekvenser till brotten skapas 

trovärdighet till straffrätten, med förhoppningen att subjekten (med fokus på de 

potentiella förövarna) ska avskräcka sig från eget brottsutövande. Med andra äldre ord 

ska strafflagarna med hot (avskräcka) samt frivillighet (pliktkänsla, moralbildning) 

åstadkomma följsamhet till normerna som skapats för att de ansetts erforderliga för att 

människor ska kunna leva tillsammans i ett ordnat samhälle.
20

 

Ytterligare funktioner som har nämnts är sanningssökande
21

, politisk 

kontrollfunktion
22

 samt försoningsfunktion
23

. Dock kan det vara, som Lindblom har 

uttryckt det, mer klargörande att hålla fast vid att inte bara civilprocessen utan även 

straffrättsprocessens övergripande funktion är att bidra till att ge maximalt genomslag 

för ändamålen bakom den materiella lagstiftningen.
24

  

Sammanfattningsvis är själva målet för straffrättsprocessen relativt oklar i sin 

innebörd. Man kan tolka in många olika funktioner och brottsbekämpningen med 

ändamålet bakom brottet är kanske den mest klargörande av funktioner. Det går dock  

inte att se den funktionen som ett ensamt mål för processen då de andra funktionerna är 

ihopkopplade. Därmed blir mål och medel ihopkopplade och i viss mån oklara. För att 

skapa mer klarhet i detta behöver fokus läggas på några av de normer som blir aktuella i 

relation till våldtäktsbrottet. 

 

2.2.1 Materiella rättens mål 

Den materiella rättens mål är på samma sätt som straffrättsprocessen kopplad till de 

normer som ska följas. Dessa hittas främst i brottsbalken (1962:700). Normerna, i det 

                                                 
18

 Zila, J, s 290. 
19

 Lindblom, P H, i SvjT 1999 s 626. 
20

 A a, s 624 f. 
21

 A a, s 628. 
22

 A a, s 632. 
23

 A a, s 631. 
24

 A a, s 628. 
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här fallet straffbuden, tar formen av handlingsregler för domaren, den som har givits 

behörighet att straffa. De förutsättningar som domaren behöver för att handla brukar 

samlas i två huvudgrupper, rekvisit för den otillåtna gärningen och rekvisit för 

personligt ansvar.
25

  

Varför en händelse omfattas av dessa förutsättningar, utgör ett brott, bör kunna 

beskrivas som målet eller moralen bakom brottet. I rättsliga sammanhang brukar det 

talas om brottets skyddsintresse. För sexualbrottens del så har det uttryckts från 

lagstiftaren att nuvarande mål är att skydda varje individs rätt till sexuellt 

självbestämmande och sexuell integritet.
26

   

Om fokus läggs på den enskilda person som blir utsatt för våldtäkt, kränks dessa, 

med andra ord har det enskilda offret inte blivit skyddad. Dock är det som brottet ämnar 

att skydda, målet, och förutsättningarna för vad som konstituerar brottet, medlet, inte 

det samma. Däremot är dessa oundvikligt ihopkopplade.  

 

2.2.2 Materiella rättens ”medel” - brottsförutsättningarna 

Straffbudet och brottsförutsättningarna för våldtäkt är en del av medlet som ska skydda 

det sexuella självbestämmandet och den sexuella integriteten. Nuvarande förutsättningar 

är följande:
27

 

BrB, 6 kap. 1 §, Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om 

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

sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, 

döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. 

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

handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt 

utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller 

annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med 

hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation. 

 

Andersson har analyserat hur samtycke spelar in i bedömningen av nuvarande 

brottsförutsättningarna för våldtäkt. Målet bakom brottet var att skydda individens 

sexuella självbestämmanderätt och sexuella integritet och detta ligger betydelsemässigt 

nära en individs vilja och samtycke till sex. Därför passar analysen även denna 

genomgång av hur mål och medel är ihopkopplade i relation till den materiella rätten.  

                                                 
25

 Asp, P, s 33. 
26

 SOU 2010:71, s 17. 
27

 Mindre kvalificerade våldtäkter fångas upp av sexuellt tvång i 2 §, dock kvarstår tvångsrekvisitet och 

de otillbörliga utnyttjanden av personer i vissa situationer.  
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Andersson menar att offrets samtycke, ”självbestämmande”, kommer in i 

domarens bedömning om händelsen uppfyller rekvisitet tvång i förutsättningarna för 

den otillåtna gärningen.  Detta hänger samman med att gärningspersonens tvång anses 

vara detsamma som offrets icke-samtycke. Genom användandet av ett samlagsrekvisit 

som definieras utifrån ett sammanhang för ömsesidig sexualitet så innebär frånvaron av 

tvång att den aktuella händelsen utgör ömsesidig sexuell samvaro. Med denna 

konstruktion av normen utgår domarna från att samtycke till sexuell samvaro föreligger 

om inget annat rekvisit uppfylls.
28

 

Om händelsen uppfyller rekvisiten för den otillåtna gärningen så återstår 

förutsättningarna för det personliga ansvaret. Enligt BrB 1:2 skall en gärning anses som 

brott endast när den begås uppsåtligen, om inte annat framkommer av den enskilda 

brottsbestämmelsen. För sexualbrotten gäller att det krävs uppsåt till samtliga rekvisit.
29

 

Det brukar beskrivas att en handling ska begås med vett och vilja, eller att 

gärningspersonen förstår vad hon eller han gör. Om uppsåtet berörs direkt handlar det 

oftast om den tilltalades uppsåt i förhållande till offrets icke-samtycke eller bristande 

vilja att delta i händelsen, vilket motsvarar de gränsdragande rekvisiten om tvång eller 

otillbörligt utnyttjande.
30

 

Tolkningsresultatet kan alltså bli följande: Om förövaren inte tvingar offret eller 

otillbörligt utnyttjar offret under en särskilt utsatt situation så återstår ett ömsesidigt 

samlag (?), eller om förövaren inte har uppsåt till icke-samtycket, så återstår ett 

ömsesidigt samlag (?).  

Att se dessa brottsförutsättningar och tolkningsresultat isolerat ger dock inte hela 

bilden av hur straffrättsprocessen hanterar misstänkta våldtäkter. Därför kommer i nästa 

avsnitt fokus läggas på hur dessa förutsättningar ska anses vara uppfyllda genom 

processrättens ”medel”. 

 

2.2.3 Processens ”medel” - bevis och rättsfakta 

Medlet för att tillförsäkra funktionerna brottsbekämpning (och däri målet bakom 

brottet), rättssäkerhet och effektivitet, ligger, förutom tidigare nämnda brottsbalken, i 

normerna i rättegångsbalken (1942:740) och styr aktörerna inom straffrättsprocessen.  

När det gäller brottsbekämpningsfunktionen så är det åklagaren som är den mest 

drivande både innan och under huvudförhandlingen. Det är åklagaren som ska bevisa att 

                                                 
28

 Analys från Andersson, U, s 69. 
29

 Jareborg, N, s 330 f. 
30

 Andersson, U, s 69. 
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brottsförutsättningarna är uppfyllda. Tanken med denna placering av bevisbördan är att 

motverka oriktiga straffdomar och minimera risken för att laglydiga straffas, dvs en 

rättssäkerhetsfunktion.
31

  Åklagaren föregår domarens bevisprövning i 

straffrättsprocessen när den efter anmälan från offret och fullgjord förundersökning ska 

bedöma om det finns tillräcklig bevisning för att åtal ska väckas. Under denna del av 

processen lyder åklagaren under en objektivitetsprincip som innebär att denne också ska 

ta hänsyn till saker som talar för den misstänktes oskuld, dvs ett större 

rättssäkerhetsintresse än under själva huvudförhandlingen.  

Domaren har att följa RB 35:1 när det gäller att bedöma den bevisning åklagaren 

och försvaret lägger fram. Av denna framgår att bevisningen ska vara stark för att ett 

rättsfaktum ska anses föreligga men inte hur stark, vilket istället har överlämnats till 

rättspraxis. I rättspraxis har  beviskravet uttrycks genom att det skall vara ställt ”utom 

rimligt tvivel” att den tilltalade begått det brott som hon eller han åtalats för, något som 

har använts sedan NJA 1980 s. 725. I princip gäller detta beviskrav för alla brott och för 

alla rekvisit som ingår i respektive brott. Uttrycket visar att prövningen ska vara av 

objektiv karaktär. Att det ska vara fråga om ett ”rimligt” tvivel visar att det är fakta i 

målet och empirisk kunskap och inte den subjektiva övertygelsen som är det centrala. 

Vidare anger uttrycket en metod för bevisprövningen. Det är genom undanröjande av 

tvivel, alternativa förklaringsmodeller, som skulden bör fastställas.
32

 

En ytterligare aspekt av denna prövning är oskyldighetspresumtionen. Denna 

princip innebär att en domare inte får hysa en förutfattad mening om att den tilltalade är 

skyldig. Vidare får inte den tilltalades uttalanden tolkas som ett erkännande när han inte 

avsett att erkänna brottet.
33

 Principen har sin bakgrund i upplysningsfilosofin och är en 

central del av tidigare nämnda rättssäkerhetsfunktion.
34

 

Offret kommer in som målsägande i processen och blir given utrymme för att ge 

sin berättelse, däremot slipper denne straffansvar som ett vittne. Domaren ska endast 

bedöma den rättsligt relevanta faktan. Den söker alltså sålla bort det rättsligt irrelevanta. 

Domaren bygger upp sin berättelse om vad som hänt på de tidigare nämnda 

bevisreglerna. Bevisprövningen bestämmer vad som får tillmätas sanningsvärde och vad 

som inte får det. ”Målet” i snäv bemärkelse är att avgöra om domaren ska handla i 

enlighet med straffbudet. Är förutsättningarna för straffbudet uppfyllda i enlighet med 

                                                 
31

 Ekelöf, P O, Rättegång IV, s 114. 
32

 Andersson, U, s 168. 
33

 Ekelöf, P O, Rättegång IV, s 150 f. 
34

 Andersson, U, s 167. 
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bevisreglerna? Ja eller nej, skyldig eller oskyldig, ansvar eller inte ansvar, brott eller 

inget brott, straffa eller inte straffa,  är den binära slutsats som ska nås. 

Sammanfattningsvis kan målen och medlen för straffrättsprocessen gällande 

våldtäkt beskrivas som följande: Målet är att skydda individens sexuella 

självbestämmanderätt och integritet genom straffrättsprocessens många funktioner, 

bland annat brottsbekämpning, rättssäkerhet och effektivitet.  Processen präglas däremot 

av normrationalitet snarare än målrationalitet varav normerna i sig blir styrande, inte 

tidigare nämnda mål eller funktioner.  Det är alltså hela regelkomplexet som är medlet 

och till sin helhet bildar den formella rättvisan. Med denna sammanfattning av mål och 

medel blir det att söka sig till erfarenheten och empirin för att ge en bild av hur denna 

formella rättvisa lyckas i relation till målet. 

 

2.3 Empiri - synen på ”verkligheten” 

Först och främst ska fokus läggas på den statistik som förs i statlig försorg. Att ta reda 

på hur utbredda vissa brott är i samhället är dock svårt, nästintill en omöjlighet. Det 

finns trygghetsundersökningar som görs av BRÅ där ett visst antal personer blir 

intervjuade om deras utsatthet för brott, som sedan dras ut över befolkningen i stort.
35

 

Vidare finns statistik om hur många som blir anmälda respektive dömda för brotten. 

Tyvärr blir denna typ av statistik väldigt svart-och-vit och ger ett stort utrymme för 

tolkning, varav kompletterande undersökningar med mer data behövs. Därför 

kompletteras denna statistik med andra författares statistik och analyser i relation till 

sexualbrotten. 

 

2.3.1 Trygghetsundersökningen om människor utsatta för sexualbrott 

Frågorna som ställdes i trygghetsundersökningen gällde utsatthet för sexualbrott. 

Sexualbrotten innefattar många olika typer av händelser, från blottning till våldtäkt. 

Oavsett detta så bör samtliga upplevda sexualbrott kunna kopplas till målet bakom 

brotten, nämligen skyddandet av den sexuella självbestämmanderätten och integriteten. 

I NTU 2013
36

 så hade 0,8 procent av alla tillfrågade blivit utsatta för sexualbrott. 

Det motsvarar ungefär 62 000 personer om det skulle dras ut på Sveriges befolkning. 

                                                 
35

 BRÅ:s nationella trygghetsundersökning. 
36

 Rapport 2014:1 – NTU 2013 om utsatthet, otrygghet och förtroende. 
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Denna andel har inte ökat under de senaste decenniet utan har legat på en relativt stabil 

nivå.
37

  

De utsatta blev sedan frågade om deras relation till förövaren. I cirka 63% av 

fallen var förövaren helt okänd, i cirka 23% en bekant och i cirka 15% en närstående. 

Detta innebär att cirka 37% blev utsatta för sexualbrott av en person som de hade en 

relation till.
38

  

De fick också frågan var detta brott ägde rum. I cirka 50% av fallen så ägde det 

rum på en allmän plats, i 23% i en bostad, i 17% på skola eller arbetsplats och till sist i 

10% på annan plats.
39

 

De som uppgav att de hade blivit utsatta fick också svara på frågor om brottets 

”allvarlighetsgrad”. Ungefär en fjärdedel, 24 %, uppgav det som en händelse där någon 

tvingade eller försökte tvinga den utsatta personen till någon sexuell handling genom att 

hota, hålla fast eller göra illa på något sätt. I vart tionde fall, 10 %, uppgav de utsatta att 

de blivit sexuellt utnyttjade i situationer där de inte kunde försvara sig, exempelvis 

sovande eller alkohol- och drogpåverkade. Slutligen var det ungefär vart sjätte fall, 16 

%, som uppgav att de hade blivit våldtagna. Om de sista 16% dras ut över befolkningen 

så blir antalet uppfattade våldtäkter till 36 000 händelser i Sverige varje år.  

Denna data är präglad av de tillfrågades syn på vad sexualbrott och våldtäkt 

innebär. Deras syn behöver nödvändigtvis inte stämma överens med 

brottsförutsättningarna. 

 

2.3.2 Anmälningar och domar för våldtäkt 

BRÅ har korsat statistiken mellan trygghetsundersökningen (NTU 2011) och den för 

anmälningar av sexualbrott (2011) och konstaterat att endast 23% av de som blir utsatta 

för brotten anmäler dessa. Detta innebär att sexualbrott är den brottskategori som 

anmäls i minst utsträckning.
40

  

 

 

 

 

                                                 
37

 http://bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html (2014-08-15) 
38

 NTU 2013, s 48 f. 
39

 NTU 2013, s 49. 
40

 http://bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html (2014-08-15) 

http://bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html
http://bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html
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Anmälda brott
41

 
 

 

År 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

Hela landet 
              

Våldtäkt inkl. grov (ingår även i våldsbrott)                             

Mot personer 15 år eller äldre 1 726 1 753 1 798 2 099 2 152 3 054 3 074 3 535 4 025 3 979 4 134 4 272 4 259 4 083 

Sexuellt tvång, utnyttjande m.m.                             

Mot person 15 år eller äldre 461 392 447 476 600 445 254 314 349 406 384 328 352 297 

 

Om statistiken korsas mellan uppfattade våldtäkter (NTU 2013, 36 000) och 

anmälda våldtäkter för år 2012 (4 259),  så framkommer att endast 12% av de utsatta 

anmäler händelsen. Trots denna stora skillnad är Sverige ändå ett av de länder med 

störst anmälningsfrekvens av våldtäkter i hela Europa.
42

 

I statistiken över anmälningar ses en förändring under 2000-talet där fler 

anmälningar kopplas till våldtäkt istället för mindre kvalificerade brott såsom sexuellt 

tvång. Detta kan dels förklaras av den utvidgning som skedde av brottsförutsättningarna 

för våldtäkt år 2005. Denna förändring innebar att vissa gärningar som tidigare 

rubricerades som sexuellt utnyttjande innefattas under våldtäkt. Effekten av 

lagändringen ses i statistiken på att antalet anmälda våldtäkter ökade mellan åren 2005–

2013, samtidigt som antalet anmälda brott avseende sexuellt tvång och utnyttjande 

minskade. Ytterligare en förklaring av mängden våldtäktsanmälningar är storleken på 

den sexualbrottsdebatt som sker i landet.
43

 Ju mer fokus och diskurs i den allmänna 

opinionen desto fler amälningar.   

Anmälningarna, på samma sätt som i trygghetsundersökningen, påverkas av 

offrets syn på våldtäkt och sexualbrott. Länder där det finns en stor ”rape myth 

acceptance” bland folket leder till färre anmälningar. Vidare påverkas 

anmälningsgraden av synen på och förtroendet för om rättsväsendet kommer kunna 

hjälpa den utsatta.
 44

 

 

 

 

 

                                                 
41

 BRÅ:s statistik över anmälda brott, http://statistik.bra.se/solwebb/action/index (2014-08-15) 
42

 Diesen, C, s 64. 
43

 A a, s 64. 
44

 A a, s 61 f. 
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Anmälda brott i relation till omständigheter
45

 
 

 

År 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

Hela landet 
              

Våldtäkt inkl. grov (ingår även i våldsbrott)                             

Mot personer 15 år eller äldre                             

Inomhus 1 266 1 298 1 320 1 560 1 523 2 238 2 287 2 641 3 084 3 120 3 312 3 477 3 504 3 338 

Våldtäkt inkl. grov (ingår även i våldsbrott)                             

Mot personer 15 år eller äldre                             

Utomhus 460 455 478 539 629 816 787 894 941 859 822 795 755 745 

 

 

I BRÅ:s statistik av anmälda våldtäkter framkommer inte många omständigheter 

kring brottet. Det som däremot finns tillgängligt är om den anmälda händelsen skedde 

inomhus eller utomhus. Av ovanstående framkommer att majoriteten av anmälda 

våldtäkter förövade mot personer 15 år eller äldre avser händelser som skedde inomhus, 

cirka 82% av 2012 års anmälningar. Denna andel har dock inte varit stabil historiskt 

sett. Sett ur ett längre perspektiv har antalet anmälda våldtäkter som skett inomhus ökat i 

relation till utomhus, även om det bortses från 2005 års lagändring. 

 

 

 

 

 

                                                 
45

 BRÅ:s statistik över anmälda brott, http://statistik.bra.se/solwebb/action/index (2014-08-15) 
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Antal lagföringsbeslut med våldtäkt som huvudbrott 2004-2013 

 

Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut av åklagare, såsom 

strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse, under ett kalenderår. Strafföreläggande eller 

åtalsunderlåtelse brukar dock inte vara aktuellt när det gäller våldtäkt, varav fällande 

dom är det som avses. För 2012 så skedde 171 lagföringsbeslut gällande våldtäkt, ej 

inräknat våldtäkt mot barn.
46

 Detta antal ligger i linje med historien då cirka 100-250 

lagföringsbeslut för våldtäkt skett per år sedan brottsbalkens införande 1965.
47

  

Om 2012 års lagföringsbeslut sätts i relation till de 4259 anmälningar som gjordes 

så leder cirka 4% av anmälningarna till en fällande dom. Denna stora skillnad kan tolkas 

på många olika sätt och behöver nyanseras vidare. Men redan nu kan slutsatsen dras att 

anmälningarna för våldtäkt (och sexuellt tvång) över tid har ökat men att majoriteten 

av anmälningar inte leder till fällande domar. Domstolarnas  fällande domar har helt 

enkelt inte ökat i samklang med anmälningarna. Statistiken visar också att 

omständigheterna runt de anmälda våldtäkterna har förändrats, där det har skett en 

ökning av händelser som sker inomhus. 

 

2.3.3 Tolkandet av statistiken - scenarion för våldtäktsbrottet 

I statistiken döljer sig olika typer av scenarion där individer blir utsatta för sexualbrott 

och våldtäkt, allmän plats kontra bostad, inomhus kontra utomhus, eller känd kontra 

okänd förövare. Det går inte att med säkerhet avgöra vilket scenario som är mest 

aktuellt när det kommer till anmälningarna eller brottutsattheten. I detta avsnitt kommer 

därför teoretiska scenarion tas upp för att åsynliggöra hur mångfacetterade de händelser 

är som kan omfattas av brottsförutsättningarna. Uppgifterna och namnen på dessa 

scenarion kommer bl a från Sutorius genomgång av bevisprövningen vid sexualbrott.
48

  

                                                 
46

 BRÅ Personer lagförda för brott – slutlig statistik för 2013, s 11.  
47

 Diesen, C, s 117. 
48

 Sutorius, H, s 130. 
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Våldtäkt av en okänd förövare, utomhus eller på allmän plats, är något som har 

beskrivits som ”real rape”-scenariot eller överfallsvåldtäkter.
49

 Detta scenario brukar 

vara det som gemene person förknippar med ordet våldtäkt. Oftast får offret synliga 

skador som gör att bevisandet av våld inte blir ett stort problem. Fördomar kring offrets 

skuld eller ansvar för det som har hänt spelar sällan en roll. Bevisproblemet blir i dessa 

fall inte våldet/tvånget eller eventuellt samtycke, utan gärningsmannens identitet.
50

 

Detta scenario lämpar sig bra för objektiva bedömningar och passar därför den 

konventionella straffrättsprocessen väl. Förövarna kan i många av dessa fall beskrivas 

som sjuka eller psykiskt störda.
51

 Dessa fall har ett väldigt litet mörkertal.
52

  

Tidigare okända, 24-timmars bekantskaper eller ”date rape”-scenariot.  

Detta scenario handlar ofta om internet-dating, efterfester eller andra liknande 

situationer där parterna träffats i nöjeslivet. Övergreppen sker sedan oftast inomhus i 

någon av parternas bostad och med alkohol inblandat.
53

  I detta scenario är det som en 

absolut huvudregel att den misstänkte erkänner att samlag har ägt rum, men att det 

skedde frivilligt.
54

 Härmed uppstår problematik när det gäller meningsskiljaktigheterna 

kring hur detta samlag ägde rum. Fanns det verkligen tvång, våld, ett otillbörligt 

utnyttjande av en särskilt utsatt situation eller liknande? Fanns uppsåt hos förövaren 

kring dessa omständigheter? I majoriten av fall där någon lyckas bli fälld i detta 

scenario har den tilltalade förnekat samlag, men blivit överbevisad tekniskt sett. Då 

används denna motsättning i sig för att sänka trovärdigheten i hela den tilltalades 

version av händelsen.  

I bekant-scenariot handlar det ofta om en vän, släkting, granne, skol- eller 

arbetskramrat till offret. Detta scenario i likhet med tidigare okända brukar involvera 

alkohol. Om den misstänkte kommer med en samtyckesinvändning blir den svår att 

motbevisa. Scenariot utgör ett av de svåraste att komma till åtal med, om det bortses 

från släktingar, då omständigheterna runt samlaget upplevs  som ”rimliga” av polis och 

åklagare.
55

 

Nära relations-scenariot är våldtäkter som oftast begås i hemmet, i äktenskap, i 

förhållanden eller bland expartners. Dessa är komplexa maktstrukturer och anmäls 

                                                 
49

 Första gången beskriven av Estrich, S i Real rape, Harvard University Press.  1987. 
50

 Sutorius, H, s 130. 
51

 Diesen, C, s 37. 
52

 SOU 1982:61, s 66. 
53

 Sutorius, H, s 70. 
54

 A a, s 70. 
55

 A a, s 73. 



24 

 

väldigt sällan, och är uttryckligen kommenterade i NTU med att ha ett mörkertal på 

grund av sin känslighet.
56

 Frågor som uppkommer i relation till dessa strukturer är 

varför väljer det våldtagna offret att stanna kvar i relationen? Är det ens ett val från 

dennes sida? Vad händer om en separation sker genom den konventionella 

straffrättsprocessen? Kommer nya och grövre övergrepp ske som reaktion?
57

 Det är 

dessa som uppskattningsvis är den vanligaste typen av våldtäkt.
58

  

 

2.3.4 Ytterligare data och analys, vem är våldtäktsmannen? 

Enligt Diesen som genomförde en undersökning av 1000 våldtäktsanmälningar där den 

misstänkte var känd beskriver att det är i stort sett vanliga män, dvs män utan tydliga 

sociala eller psykiska särdrag, som anmäls för våldtäkter i Sverige.
59

  

Män av alla åldrar, klasser och etniska grupper är representerade. De flesta 

yrkeskategorier är representerade men en relativt stor andel är studerande eller 

arbetslösa. 60% av de misstänkta var alkoholpåverkade under själva händelsen och 

under förhören har samtliga förnekat brottet våldtäkt. Samtliga misstänkta hade också 

en gemensam attityd, nämligen en låg förståelse för offrets situation eller version.
60

 

Ovanstående kan sättas i relation till de som åtalas, tas till rätten och blir dömda 

för våldtäkt, där tydliga särdrag går att hitta. Här finner man narkomaner, invandrare 

och redan kriminella. Slutsatsen som Diesen drar i relation till skillnaden mellan de 

anmälda och de dömda är att män som inte redan är socialt eller psykiskt belastade har 

mycket goda chanser att komma undan med våldtäkt. Åklagaren kommer i dessa fall 

utgå från att rätten kommer hitta rimligt trivel och låta bli att väcka åtal. Även om det 

skulle finnas relativt stark stödbevisning så tror man sig inte kunna bevisa mannens 

uppsåt. Om däremot personen visar upp väldig “likgiltighet” så går man ibland vidare 

med åtal.
61

 

Denna slutsats innebär att de som döms för brottet våldtäkt inte kan anses vara 

representativa för alla som begår brottet i samhället. Vidare har bilden av en misstänkt 

våldtäktsman nyanserats från bilden som media skickar ut där det råder en fascination 

av sensationella och i viss mån skräckbildande exempel. 
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2.4 Sammanfattning innan analys 

Mål 

 Skydda individers sexuella självbestämmande och sexuella integritet genom 

funktionerna brottsbekämpning, rättssäkerhet och effektivitet. 

 

Medel 

 Normerna är styrande, ej mål/skyddsintresse. 

 Straffbud med förutsättningar.  

 Förutsättningarna ska bevisas objektivt, för att bli rättsfakta. Kravet är att 

skulden ska ställas utom rimligt tvivel. 

 

Verkligheten 

 Statistiken visar att endast 4% av anmälningarna leder till fällande dom. Då 

återstår 96% av anmälningarna som leder ingenstans rättsligt eller till friande 

domar. 

 Uppskattningsvis anmäler endast 12% av de våldtäktsutsatta brotten. Då 

återstår 88% som väljer att inte ens anmäla händelsen. 

 Omständigheterna kring brottet har ändrats. Det kan ses en ökning i andelen av 

anmälda våldtäkter som sker inomhus. Vidare visar NTU att 37% av alla 

sexualbrottsutsatta har en relation med förövaren. Uppskattningsvis är det i 

nära relationer som det sker flest våldtäkter, men minst anmälningar. 

 Slutsatser som drogs i relation till statistiken: Alla våldtäkter uppfyller inte 

”real rape”-scenariot och kan vara svåra att bevisas objektivt. Flera olika 

scenarion omfattas av brottet. De som anmäls för våldtäkt kan beskrivas i stort 

sett som vanliga män där ett gemensamt drag är en bristande förståelse för 

offrets situation. Dömda våldtäktsmän å andra sidan har särdrag och kan 

beskrivas som narkomaner, invandrare och tidigare kriminella, i vissa fall till 

och med sjuka. 
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2.5 Analys av den konventionella straffrättsprocessen vid 

våldtäkt 

 

2.5.1 Brottsbekämpnings- och rättssäkerhetsfunktionen 

Målet var att skydda individens sexuella självbestämmanderätt och sexuella integritet. 

Hur väl lyckas detta sett till processens funktioner? Om det ses till statistiken har det 

skett en ökning av anmälda våldtäkter, samtidigt som andelen av utsatta för brottet är 

relativt stabil.  Att med hjälp av den statistiken avgöra hur väl brottsbekämpningens 

avskräckande funktion i samhället fungerar är svårt. Det går helt enkelt inte att veta 

säkert. Även om ett fall inte leder till fällande dom kan straffrättsprocessen i sig ändå 

vara en brottsbekämpande faktor från ett större perspektiv. Vidare är det symboliska 

värdet av brottsbekämpningsfunktionen något som bör ha ett värde. 

Rättssäkerhetsfunktionen blir som en motpol men spelar också en roll i själva 

brottsbekämpningen då tilltron till rättsväsendet är viktig, där tummandet på 

rättssäkerhet kan få effekter på brottsbekämpningen.
62

   

Av statistiken framgår att få anmälningar leder till fällande domar. Detta behöver 

dock inte betyda att målet, skyddandet av det sexuella självbestämmandet och 

integriteten, inte blir uppfyllt ute i samhället, helst med tanke på att 

sexualbrottsutsattheten har varit på en stabil nivå under en längre tid. I och med 

svårigheten att kontrollera detta  kommer dock ingen slutsats dras gällande hur väl 

skyddandet lyckas i det avseendet. Däremot är utgångspunkten att det konventionella 

spelar en symbolisk roll i detta skydd mot potentiella förövare. Istället ska det i den 

fortsatta analysen fokuseras på hur väl de redogjorda ”medlen”, i form av den materiella 

och processuella rätten, omfattar det materiella målet, samt var offret hamnar i detta. 

 

2.5.2 Straffrättsliga definitionen är redan otillräcklig sett till målet 

Redan i den straffrättsliga definitionen av brottet är påverkansmöjligheterna sedda till 

det materiella målet inte tillräckliga. Som tidigare konstaterat (2.2.2) finns en skillnad 

mellan skyddsintresset och brottsförutsättningarna. Den straffrättsliga definitionen 
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innebär i de fall där rekvisiten tvång eller otillbörligt utnyttjande av visst tillstånd inte är 

uppfyllt så blir ett rekvisit kvar, nämligen samlag, som mao förutsätts vara ömsesidigt. 

För att illustrera problematiken i denna konstruktion ska ett exempel tas. Ponera 

att alla yttre bevis finns tillgängliga. Av dessa bevis finner man att det inte har skett 

något som helst tvång eller något otillbörligt utnyttjande som kan kopplas till en särskilt 

utsatt situation. Det som har skett i detta scenario är helt enkelt att någon har utfört ett 

samlag med någon som inte ville det. Oviljan hos ”offret” yttrades inte alls och inget 

som helst försvar skedde.  

Detta ”rena” scenario kan inte uppfylla brottsförutsättningarna. Men det kan 

däremot kopplas till målet för processen i form av skyddsintresset, dvs det sexuella 

självbestämmandet och integriteten. Offret, i de flesta fall kvinnan, blir med denna 

lagtekniska konstruktion betraktad som sexuellt öppen och tillgänglig. Det förutsätts att 

något yttre och objektivt ska ha hindrat samlaget, antingen från henne själv, eller 

omständigheterna i övrigt. Offrets sexuella självbestämmande och integritet bör dock 

ändå kunna anses ha blivit kränkt. I “Wrongness of Rape” beskrev författaren Gardner 

att våldtäkt, i moralisk mening, är ”the most straightfoward breach of other’s right to 

sexual autonomy” och att det kan beskrivas som ”morally unlicensed objectification”. 

 

Anyone who knows the law knows that when they embark on sexual penetration, 

lack of consent could carry them across the boundary into rape. […] Morality itself 

puts one on notice. Even if lack of consent did not turn sexual penetration into a crime 

in law, any tolerably morally sensitive adult realizes that lack of consent makes sexual 

penetration of another's body wrongful, because it amounts to the most straightforward 

breach of that other's right to sexual autonomy. It is morally unlicensed 

objectification.
63

 

 

 

Offret blir betraktad som ett objekt då hennes intresse som subjekt inte har blivit 

tillgodosett. Den aktiva parten har inte varit ”on notice” och uppmärksammat den andra 

som ett subjekt, som människa, och sett till att viljan är ömsesidig. Moraliska fel, dvs 

oförenlighet med skyddsintresset (målet), omfattas därmed inte av 

brottsförutsättningarna, medlet. Förklaringen bakom detta är målets koppling till det 

subjektiva. Teoretiskt sett, utan att ens beakta bevisproblematiken, blir medlet ensamt 

inte tillräckligt för att nå målet, andra medel och åtgärder behövs redan här. Däremot 

bör det ifrågasättas om ens ett sådant här exempel ska omfattas av det straffrättsliga 

medlet för våldtäkt, dvs de lagtekniska brottsförutsättningarna och domarens 
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handlingsplikt att straffa förövaren. För om det omfattas så kommer det oundvikligen 

stöta på nya problem genom processrättens ”medel”, nämligen bevisning och rättsfakta, 

något som redan är ett problem idag.    

 

2.5.3 Scenariona – pragmatisk analys av bevisproblematiken 

De teoretiska scenariona och statistiken visar upp hur mångfacetterade de händelser är 

som skulle kunna omfattas av brottsförutsättningarna. Det visar dels variationen i 

”allvar” mellan händelser som skulle kunna uppfylla brottsförutsättningarna, allt från 

överfallsvåldtäkter till andra som liknar mer  mitt ”rena” scenario ovan, samt dels hur 

väl de enskilda scenariona för med sig omständigheter och annat som kan uppfylla de 

tidigare genomgångna beviskraven. Varav det senare väcker frågan hur väl scenarion 

som inte är överfallsvåldtäkter lämpar sig för den konventionella straffrättsprocessen? 

Dessa scenarion visar upp en problematik när det gäller att bevisa vad som 

egentligen hände. Där situationer utan synliga konsekvenser av våld samt andra 

omständigheter av vikt för brottsförutsättningarna leder till problem sett till processens 

medel (2.2.2). Där dessa omständigheter och icke-omständigheter ska prövas objektivt. 

Uppfyllandet av eventuella brottsförutsättningar kräver fakta och empirisk kunskap, ej 

ena partens subjektiva övertygelse. I de fall offret har en relation eller nära relation med 

förövaren blir dessutom svåra att hantera i den konventionella straffrättsprocessen när 

andra utomrättsliga faktorer ofta spelar in. 

Ser vi på denna problematik med endast en formell syn kommer dessa olämpliga 

scenarion  endast stanna vid konsekvensen att händelsen inte utgjorde ett brott och att 

den misstänkte därmed inte ska straffas. För att förbättra denna situation skulle genom 

formella åtgärder vara att utöka möjligheten till bevisinsamling eller liknande. Tekniska 

hjälpmedel i form av övervakning av den egna kroppen eller bostaden skulle vara ett 

alternativ, däremot är detta något som inte skulle hjälpa scenariot i de nära relationerna, 

där hotet inte kommer utifrån. Sedan kan denna lösning ifrågasättas hur ett rent praktiskt 

perspektiv. 

Andra formella åtgärder skulle kunna vara att sänka beviskraven för att lättare 

hantera scenariona som inte lämpar sig för det konventionella, däremot uppenbarar sig 

den stora nackdel att fler misstänkta riskerar straff, och därmed riskerar också fler 

oskyldiga att bli straffade. En sådan åtgärd är något som inte bör kunna användas när 
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det handlar om så pass allvarliga konsekvenser som straff. Här aktualiseras processens 

funktioner kring brottsbekämpning kontra rättssäkerhet.
64

   

Ett annat alternativ vore att acceptera nuvarande problematik och på annat håll 

verka för det sexuella självbestämmandet, genom bland annat utökade resurser till 

attitydförändringar genom skola, media eller annat. Alternativet skulle passa till den 

slutsats som drogs i relation till våldtäktsanmälningarna, dvs att våldtäktsmännen kan 

beskrivas som ”vanliga män”, och att det i regel inte finns någon sjukdom som hinder 

för förståelsen kring vikten av det sexuella självbestämmandet. Däremot kan det finnas 

andra drag som förhindrar detta. Men förväntningarna och upplevelsen hos de, som 

likväl har blivit utsatta, om än färre, kommer kvarstå. De kommer fortfarande förvänta 

sig en reaktion till vad som har hänt dem. Upplevelsen av att deras sexuella 

självbestämmande och sexuella integritet har blivit kränkt kommer finnas kvar. Skyddet 

har misslyckats, både faktiskt och rättsligt. 

Ett bättre alternativ än att endast fokusera på formella åtgärder vore att ta en mer 

pragmatisk syn och ändra om perspektivet från misstänkt till offer och se den skada som 

av någon anledning har skett. Det är ovidkommande i detta perspektiv om det har skett 

på grund av brott, då detta var problematiskt att bevisa. Något har åtminstone hänt som 

har lett till att offret upplever sig ha blivit våldtagen. Detta innebär inte att det rättsligt 

sett rör sig om brottet våldtäkt, utan att det rör sig om en kränkning av den anmälande 

individens sexuella självbestämmande och integritet, dvs målet och moralen bakom 

brottet. Den anmälande parten bör vara bäst lämpad att avgöra om dens egna 

självbestämmande och integritet har blivit kränkt. Däremot ska det understrykas att 

denna syn inte passar den konventionella straffrättsprocessen. Den formella synen i 

form av den konventionella processen behövs fortfarande i och med dess funktioner i 

samhället. Däremot kan denna mer pragmatiska syn hjälpa till att skapa ytterligare och 

mer innovativa ”rättsliga” reaktioner för att hantera dessa scenarion som hamnar mellan 

stolarna. 
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2.5.4 Offrets upplevelse och behov av rättvisa 

Offrets nuvarande roll i det konventionella är främst som en del av skyddsintresset 

bakom brottet samt som ett ”bevis”-medel i processen. Om det istället fokuseras på 

offrets upplevelse av rättvisa och som deltagare i den konventionella processen så 

kommer medlen och målen för att tillfredsställa offret se annorlunda ut. 

Rättvisa som begrepp är normativt. Vad som tolkas in i ordet rättvisa skiljer sig 

därför från person till person, offer till offer. Vissa uppfattar det endast som att 

identifiera rätt straff för en handling som inte är tillåten, andra ser rättvisa ur ett större 

perspektiv, eller helt enkelt ett mer individuellt perspektiv. Beroende på vilka 

strömningar som sker i samhället kommer synen på rättvisa att variera. 

Daly upplever att begrepp som tillfredsställande eller terapeutiskt, när det kommer 

till att mäta hur den konventionella rättsprocessen har upplevts för offer för sexualbrott, 

inte är tillräckliga. Att fråga offren hur tillfredsställda de blev genom en viss process 

kan nämligen bli intetsägande och alldeles förenklat. Att använda sig av terapeutisk 

juridik som metod blir att fokusera på hur redan existerande mekanismer och aktörer 

beter sig och förbättra dessa ur ett terapeutiskt perspektiv. Däremot blir mätningen av 

offrets upplevelse i dessa sammanhang ändå att återgå till den intetsägande frågan om 

offret har blivit tillfredsställd.
65

 Daly menar att metoderna går för snabbt till en slutsats 

och fokuserar på konsekvenserna utan att först fråga sig vilka principer, rättigheter och 

värderingar ska medborgare och offer förvänta sig av rätten?
66

 Vad är det som ska bli 

tillfredsställt? Vad är värt att skydda? Vilka normer ska uppmuntras? 

Helt enkelt lämnar dessa begrepps syn på rättvisa mycket i övrigt att önska. 

Förslaget är att istället försöka analysera vad för sorts intressen ett offer kan tänkas ha. 

Detta möjliggör en diskussion om vad offer förväntar sig när det gäller rättsprocesser 

och hur man kan göra för att tillfredsställa dessa. Vidare ges det en möjlighet att 

bedöma en rättsprocess för sig själv, frånkopplat det specifika offrets känslomässiga 

eller psykiska status. 

 Daly introducerar: Victims justice needs (or interests):
67

 

1. Deltagande (participation) 

Att man blir informerad om de alternativ som finns och hur det enskilda fallet 

utvecklas, inklusive vilka typer av rättsmekanismer som finns tillgängliga, diskutera hur 
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förövar- och viktimeringsfrågor ska hanteras när det kommer till möten, få möjlighet att 

ställa frågor och få information om brottet. 

 

2. Göra sin röst hörd (voice) 

Få möjlighet att berätta vad som hände och dess konsekvenser i en meningsfull 

kontext där offret kan få offentligt erkännande och bekräftelse. Röst kan också 

beskrivas som att få berätta sanningen och kan kopplas till deltagande i rättsprocessen 

genom att prata eller fysiskt delta. 

 

3. Godkännande (validation) 

Bekräfta att offret blir trott (erkänna att ett felande har skett och att offret blev 

skadat) och inte har skuld eller uppfattas som att det förtjänar vad som hände. Det 

reflekterar offrets önskan att bli trott och flyttar tyngden av anklagandet från dess axlar 

till andra. Ett erkännande från den tilltalade, kanske önskvärt från ett offerperspektiv, 

behöver dock inte vara nödvändigt för att validera offrets krav på godkännande. 

 

4. Upprättelse (vindication) 

Två aspekter när det gäller upprättelsen, rättsligt och upprättelsen av offret. Det 

rättsliga bekräftar att handlingen var fel, både moraliskt och lagligt. Med upprättelsen 

av offret är fokus på när offret själv känner sig upprättad. Det kan innebära att bekräfta 

offrets upplevelse av händelsen och i detta också upplevelsen av förövarens handling 

mot offret var eller blev fel. Detta kräver att andra (familj, socialarbetare, jurister eller 

annan) gör något för att visa detta, till exempel att uppvisa solidaritet med offret, tillåta 

dennes röst eller censurera förövarens. Upprättelsen kan uttryckas genom symboliska 

och materiella former av reparation (ursäkter, finansiellt) eller konventionella statliga 

straff. 

 

5. Förövarens ansvarstagande (offender accountability) 

Kräver att förövaren också ger sina anledningar för sin version av händelsen. Det 

handlar om att förövaren tar aktivt ansvar för skadan som är orsakad, ge äkta uttryck av 

ånger och samvetskval, och tar emot kritik eller sanktion som kan rättfärdiga lagen och 

offret. 
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Vissa av dessa behov blir idag uppfyllda mer eller mindre genom den 

konventionella straffrättsprocessen, och med hjälp av formella åtgärder går det att 

tillfredställa dessa behov än mer.
 68

  Däremot krävs det att offren till en början får 

tillgång till en process, något som majoriteten av offer idag inte får på grund av den 

konventionella processens fokus på det objektiva, som i sig är en naturlig följd på grund 

av betoningen på straff och rättssäkerhet. Om det däremot bereds tillgång till en ny 

innovativ rättsprocess bör dessa genomgågna behov utgöra en bra grund för 

utformningen. 

 

2.5.5 Konsekvensen av att medlet inte räcker till, konflikt återstår 

Även om den tilltalade inte begått brottet, eller att det inte går att bevisa brottet, gör det 

inte situationen mellan den tilltalade och offret till en reellt ömsesidig sexuell samvaro, 

trots att den straffrättsliga definitionen kan leda till den tolkningen (se 2.5.1). Detta 

medför att den konventionella rättsprocessen inte tar hand om den subjektiva konflikt 

som finns gällande händelsen parterna emellan. Där det å ena sidan kan finnas den 

tilltalades version av ömsesidig sexuell handling och å andra sidan offrets version av en 

kränkning av den sexuella självbestämmanderätten och integriteten. Det offer som har 

känt sig manad till att anmäla brottet lämnas utan upprättelse och i många fall utan 

godkännande av dennes version.
69

 Deltagande och att få sin röst hörd, som främst bör 

aktualiseras i relation till polisen genom den konventionella straffrättsprocessen, kan 

också ifrågasättas.
70

 I nästan alla fall ges inte heller en möjlighet för förövarens 

ansvarstagande i det som har hänt.  

Våldtäktsbrottet har som tidigare nämnts beröringspunkter med subjektet, i 

förekomsten av tvång samt uppsåt, och bakom brottet ligger vidare subjektiva 

skyddsintresset i form av sexuellt självbestämmande och integritet. Dessa ska i den 

konventionella straffrättsprocessen bevisas objektivt för att fastställa brott och skuld 

som i sin tur ska leda till straff. Likabehandlingen som idag sker genom att behandla 

alla scenarion på samma sätt genom den konventionella straffrättsprocessen ger ett 

otillfredsställande rättsligt skydd för den sexuella självbestämmanderätten och 

                                                 
68

 Många konventionella åtgärder har införts för att bättra på offrets situation, exempelvis 

målsägarbiträden (BrB 6 kap). Dessa har varit av stor betydelse för att tillgodose offret under processen. 
69

 Kvinnojourer och sjukhus, i den mån de är aktiva, bör också spela en stor roll i att godkänna och ge 

upprättelse till offret. Däremot finns lite information tillgänglig hur detta sker i praktiken. 
70

 Sutorius, H, s 61. “Svenska klimatet är inte alltid så positivt som den våldtagna kvinnan önskat och 

trott. [...] Dåliga bemötanden av polisen, t ex med ifrågasättanden som inte är relevanta, och det kan visa 

sig att omgivningen behandlar henne på ett annat sätt än tidigare, antingen ömkande eller 

avståndstagande.” 



33 

 

integriteten. Generellt sett ska avsteg från likabehandling endast ske utifrån sakliga skäl 

och det är något som bör finnas i de fall som inte blir tillfredsställda idag.  Det är där 

mer innovativa åtgärder bör komma in och skapa en möjlighet för andra processer med 

andra mål och funktioner. Detta för att inte hota eller konkurrera med den 

konventionella straffrättsprocessens funktioner. Dess funktioner i samhället i form av 

brottsbekämpning, rättssäkerhet och effektivitet kanske till och med är nödvändiga för 

att ens kunna använda sig av dessa innovativa åtgärder. Dock kan straffrättsprocessens 

funktionsbegrepp inte helt användas och översättas för att försvara och beskriva en 

eventuell ny innovativ rättsprocess. Detta skulle i vissa fall stjälpa mer än hjälpa och 

bidra till begreppsförvirring.  

Istället för att argumentera utifrån den konventionella processens funktioner när 

det gäller innovativa åtgärder är det enklare och mer pragmatiskt att se till offrets behov 

av rättvisa, samt sätta det i relation till moralen bakom våldtäktsbrottet, nämligen 

skyddandet av individens sexuella självbestämmande och sexuella integritet. Där det 

innovativa blir en påbyggnad, ett till trappsteg och där det konventionella med sina 

funktioner är en grund att stå på. Det behöver inte ens vara nödvändigt att processen ska 

vara inom rättsväsendet (se 3.3 om det danska projektet).  Mer om dessa innovativa 

rättsprocesser och åtgärder kommer diskuteras i följande kapitel. 
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3. Innovativa rättsprocesser 

3.1 Inledning 

I detta kapitel ska innovativa rättsprocesser och åtgärder diskuteras som ett ytterligare 

alternativ för att verka för skyddandet av individens sexuella självbestämmande och 

sexuella integritet samt offrets rättsbehov. Dessa innovativa rättsprocesser och åtgärder 

fokuserar på att hantera de saker som många offer säger att de vill ha, men sällan får i 

den konventionella straffrättsprocessen.  

Innovativa och konventionella rättsprocesser bör dock inte ses som isolerade från 

varandra, istället är det mer hjälpsamt att se dessa vilandes på en sammanhängande 

enhet, en kontinuum av rättvisa.
71

 Konventionen får utgöra ena polen och innovationen 

den andra, samt grader emellan de två. Fördelarna med detta koncept är flera. Om denna 

sammanhängande enhet, linje eller kontinuum accepteras blir positionerna emellan 

processerna inte fixerade eller oppositionella. Dessa begrepp förutsätter och möjliggör 

dynamik, möjlighet till förändring och ömsesidigt beroende. Innovativa processer och 

åtgärder blir en bred variation av möjligheter där reparativ rättvisa bara är en variant. 

Detta skulle kunna stilla mycket av kritiken som har förts mot reparativ rättvisa.
 72

  En 

kritik som främst har fokuserat på oklarheten som finns på grund av alla olika 

tolkningar av den reparativa rättvisans agenda, principer och verksamheter. Trots denna 

oklarhet används reparativ rättvisa ofta som ett övergripande koncept för all typ av 

rättslig aktivitet som inte är straffrätt. Detta upplevde Daly som något negativt och 

valde därför att introducera innovativ rätt. Ett begrepp som omfattar en variation av 

rättsmekanismer som öppnar upp för offerdeltagande och röst i rättsliga aktiviteter. 

Daly identifierade i sitt arbete 48 olika konventionella och innovativa 

rättsprocesser världen över som söker hantera problemen kring sexualbrott.
73

  Samtliga 

kan placeras på olika platser på denna kontinuum. I detta kapitel kommer två processer 

som ligger närmast Sverige att tas upp. Den ena är den svenska kommundrivna 

medlingen vid brott och den andra är ett danskt exempel på medling vid våldtäkt. Det 

svenska exemplet kommer ligga närmare konventionen i och med dess nära koppling 

till den konventionella straffrättsprocessen än det danska exemplet. Det kan tilläggas att 

den svenska medlingen inte kvalificerade sig in i Dalys arbete gällande sexualbrott, 
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 Daly, K, Conventional and innovative justice responses to sexual violence, s 9. 
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 Lindell, B, Alternativ rättskipning eller alternativ till rättskipning, s. 95. 
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något som däremot det danska exemplet gjorde.
74

 Anledningen varför är något som 

kommer belysas i det följande.  

 

3.2 Läget i Sverige idag för ”innovativa rättsprocesser” vid sexualbrott 

Sedan tidigt 2000-tal finns det i Sverige en ramlag som reglerar medling som anordnas 

av staten eller kommuner med anledning av brott.
75

 Denna ger mål och 

förutsättningarna istället för normer som styr verksamheten mer i detalj jämfört med 

den konventionella straffrättsprocessen. I praktiken används denna ramlag för medling 

för lagöverträdare som är under 21 år.
76

 Själva medlingsverksamheten drivs av 

kommunerna och påbörjas genom att polis/åklagare tillfrågar gärningsman och offret. 

Förutsättningarna för detta är enligt 5 § att det ska vara frivilligt, målsägande ska ha 

polisanmält brottet samt en gärningsman ska ha erkänt gärningen  eller delaktighet i 

den. Vidare ställs ett lämplighetskrav med hänsyn till samtliga omständigher. 

För sexualbrottens del uppkommer här en del hinder. Lagen i sig utesluter inga 

brott, däremot uttrycks det i förarbetet till lagen att sexualbrott var olämpligt för 

medling.  

 

“Vid vissa brottstyper kan medling också vara direkt olämpligt. Detta gäller i 

första hand sexualbrott i allmänhet samt våldsbrott riktade mot nära anhöriga, 

exempelvis våld mot kvinnor i nära relationer.”
77

 

 

Här utesluts ”sexualbrotten i allmänhet” från medling. Vad som kan tolkas in här är 

oklart. Om detta sätts i relation till statistiken och scenariona, ska ”sexualbrott i 

allmänhet” uppfattas som de sexualbrott som blir lagförda eller rör det sig om alla 

sexualbrott i samhället, dvs brottsutsattheten och det stora mörkertalet?
78

  

Denna fråga är viktig att belysa då den senare tolkningen mer kan stämma överens 

med uttrycket sexualbrott i allmänhet än det förra. Däremot om detta citat läses i 

relation till resterande förutsättningar för medling, kravet på erkänd gärning, och dess 

koppling till bevisat brott, så blir det förra mer passande. Något som gör denna typ av 
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 Daly, K, Conventional and innovative justice responses to sexual violence, s 20 f. 
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 Lag (2002:445) om medling vid anledning av brott. 
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 Norman, J, s 125 f. 
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 Prop 2001/02:126, s 40. 
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 Våldtäkt i nära relationer kan anses vara det mest förekommande och som i sin tur också kan vara 

direkt olämplig för den konventionella straffrättsprocessen. 
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medling till ett mindre innovativt och intressant alternativ för att hantera våldtäkt i 

relation till bevisproblematiken. 

 

”Det har ifrågasatts om medling alls bör kunna komma i fråga vid sexualbrott. 

Brottsoffermyndigheten har under beredningsarbetet förordat att det av lagtexten klart 

skall framgå att medling inte skall förekomma vid sådana brott.”  

 

Regeringen valde att ta en mer neutral linje och följde inte brottsoffermyndighetens råd 

och lät lagen bli brottsneutral. Regeringen betonade dock att försiktighetsskäl starkt 

talar emot att medling arrangeras vid sexualbrott samt att mycket noga överväganden 

måste göras innan frågan om medling tas upp med offret. Vidare måste det ställas 

synnerligen höga krav på medlarens omdöme och kompetens.
79

  

 

3.3 Medling för våldtäktsoffer i Danmark 

För att ge kontrast till det svenska förarbetets  diskussion om medlingens lämplighet vid 

sexualbrott ska ett praktiskt exempel tas upp där hela medlingen handlar om just 

sexualbrott. I Danmark pågår idag en innovativ rättsprocess i form av medling för 

våldtäktsoffer knuten till vården.
80

 Det är en process som baseras på offrets initiativ och 

deltagande och är placerad utanför den konventionella straffrättsprocessen. 

Målsättningen för denna verksamhet är att "hjälpa kvinnor utsatta för sexuellt 

tvång återta kontrollen över sina liv". Personalen beskriver denna typ av medling som 

"en process genom vilken kvinnan och gärningsmannen ges möjlighet att föra en dialog, 

som underlättas av en eller två opartiska tredje personer. En konkret medling bedrivs 

ibland som en dialog mellan två parter, men oftare äger dialogen rum genom 

brevkorrespondens.”
81

 

Personalen upplever att möjligheten till en sådan dialog är viktigast för de offer 

vars fall inte går till domstol eller att förövaren blir friad, eller som inte vill anmäla 

brottet till polisen men ändå konfrontera förövaren gällande vad han har gjort och få 

svar som kan hjälpa dem att förstå.
82

 Detta är i princip det motsatta till förutsättningarna 

för medling som ramlagen sätter upp i Sverige. Men, i likhet med vad regeringen 

uttryckte, så måste överväganden noga göras innan medlingen kommer på tal.  
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3.3.1 Ramarna för verksamheten 

När en kvinna vänder sig till centret eller förs dit av polisen görs först olika medicinska 

undersökningar, oavsett om polisanmälan sker. Så snart som möjligt därefter, får hon tid 

att samråda med centrets läkare och får erbjudande om behandling hos psykolog eller 

socialarbetare. Relationen till förövaren kommer alltid på tal och upplever läkaren att 

kvinnan har funderingar på att kontakta honom, eller inte kan undvika kontakt med 

honom (skolkamrater, vänner, arbetskamrater, institutionaliserad ungdom), slussas 

kvinnan vidare till en konversation med en socialarbetare som har kompetens och 

ansvar för medlingen. Hänvisningen kan också komma från en psykolog som har 

behandlat offret där det genom behandlingen har vuxit fram en önskan att kontakta 

förövaren.
83

 

Själva medlingsverksamheten börjar med att offret skriver ett brev till den 

misstänkte där hon beskriver vad hon upplevt, vilka konsekvenser det fått för henne och 

varför hon vill träffa honom. Vissa offer skickar inte ens brevet, då det kan räcka för 

offret i fråga att ha formulerat det för sig själv. Men de flesta brev skickas och i 20–25 

fall per år sker ett möte öga mot öga.
84

 Offret blir informerad om att det inte finns någon 

sanktion eller vitesmöjlighet utifall förövaren inte svarar eller avvisar ett möte.
85

  Det 

måste ske frivilligt från båda parter. 

 

3.3.2 Varför ta kontakt med förövaren? 

Madsen som är initiativtagare till projektet beskriver att det är ovanligt för ett offer att 

vid det första samtalet veta vad hon vill. Många frågor uppkommer och formuleras av 

Madsen som följande: ”Kommer hon ta kontakt med mannen, kanske inte? Och hur ska 

det i såna fall göras? Vad händer om han säger nej? Vad kommer omgivningen säga? 

Hur ska hon förklara för andra att hon vill ta kontakt med den man som har orsakat så 

mycket skada? Hur ska man förhindra att det uppfattas som ett erkännande att det 

kanske inte var så farligt, eller att hon fick ut lite av det ändå?”.
86

  

De slutgiltiga skälen bakom varför ett offer vill ta kontakt med förövaren är enligt 

Madsen olika. För vissa är det deras naturliga sätt att ta itu med problem men för andra 

handlar det om rättvisa. 
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3.3.3 Vad vill offret ha ut av kontakten med förövaren? 

Erfarenheten från det danska projektet visar följande gällande vad offren vill ha ut av 

processen:
87

 

 Offret vill ha en förklaring. De vill höra den andres version av händelsen. De 

vill förstå vad som hände och varför det hände. De vill ha sanningen, hur 

obehaglig den än är.  Frågorna som  "hur kunde du göra det?” eller ”vad tänkte 

du på?” ställs ofta. 

 De vill visa de smärtsamma konsekvenserna av händelsen. Det är förövarens 

straff. Många av offren tror inte att ett fängelsestraff kan åstadkomma något bra, 

däremot tror de på effekten att förövarna, om så bara för ett ögonblick, märker 

och känner den smärtan som följer offret inuti. "Jag tror att detta är den värsta 

formen av bestraffning: Att veta hur ont du har gjort en annan människa." 

 De vill bekräftas i vad som hänt. När det gäller våldtäkter som sker utan 

vittnen eller synliga bevis annan än parterna själva blir ett erkännande och 

bekräftelse från förövaren paradoxalt nog viktigt att uppnå. Detta då ingen eller 

inget annat kan vittna om att händelsen har ägt rum. 

 De vill göra sitt bästa för att se till att det aldrig händer igen. Ingen ska 

utsättas för det som de har utsatts för. Därför vill de att förövaren vet vad han 

har gjort, så han tänker sig för nästa gång. De vill ge den meningslösa handling 

de blivit utsatta för en form av mening. "Det bästa som kunde hända skulle vara 

att han var medveten om vad han har gjort."  

 De vill kunna röra sig och känna sig trygga. "Han borde veta att oavsett var 

han möter mig,  så ska han vända om. Slå på hälarna och gå genast. Inte tveka 

några sekunder. Han behöver bara vända!". Några vill ha särskilda avtal om vem 

som ska röra sig var. Andra behöver veta vilka som känner till vad som hänt.  

 Och offren vill ha ett avslut. De vill kunna vända ryggen till händelsen med en 

medvetenhet om att de gjorde det som var rätt för dem att göra. 

 

Ovanstående erfarenheter hotar bilden av det passiva offret. Här framkommer istället 

bilden av ett offer som en aktiv och pådrivande människa som vill göra vad de upplever 

är det rätta. 
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3.4 Kopplingen mellan brott och innovativ rättsprocess 

Reparativa processer kan i regel endast startas efter att en misstänkt har erkänt eller 

blivit dömd för ett brott. De reparativa processerna har oftast inte någon mekanism för 

att fastställa “fakta” och kan därför inte döma till ansvar för brott, därför kan dessa 

processer inte ersätta den konventionella rättsprocessen.  

För att kunna påbörja medling vid brott i Sverige måste enligt 5 § medlingslagen, 

målsäganden ha anmält brottet samt gärningsmannen ha erkänt brottet eller delaktighet i 

det. Regleringen för denna medling blir då, som oftast är fallet med reparativ rättvisa, 

ihopkopplad till det straffrättsliga brottsbegreppet. Då aktualiseras den misstänktes rätt 

till en rättvis rättegång enligt artikel 6 EKMR. I denna artikel uttrycks en 

oskyldighetspresumtion samt rätt till rättegång vid anklagan av brott. 

Rättssäkerhetsfunktionen i den konventionella processen transformeras då av goda skäl 

över även till medlingen.  

 Nödvändigheten i denna koppling till det straffrättsliga brottsbegreppet när det 

gäller eventuella innovativa rättsprocesser bör dock ifrågasättas. När det gäller våldtäkt 

finns det scenarion där båda parter erkänner samlag men där det kvarstår 

meningsskiljaktigheter kring det subjektiva. I det praktiska exemplet från Danmark sätts 

exempelvis inget krav på erkännande eller att brottet är klarlagt enligt domstol, trots 

centrets och sjukhusets koppling till staten. Det enda som krävs är en något 

”överensstämmande” bild av vad som har hänt.
88

 Då görs en skillnad mellan händelsen 

parterna emellan och brottet våldtäkt. Att ta en sådan väg kan lösa bevisproblematiken 

kopplad till de scenarion där negativa konsekvenser finns hos offret men inget brott är 

bevisat. Där kan reparativa lösningar, såsom samtal/medling, agera även i fall där åtal 

läggs ned i brist på bevis. Men detta gäller så länge dessa lösningar ämnar att ta hand 

om andra aspekter än vad den konventionella straffrättsprocessen gör, dvs inte fokusera 

på straff och brottsansvar. Detta är speciellt viktigt sett till den misstänktes rättigheter 

och för att inte hota dessa bör eventuella diskussioner/samtal ske utan fördomar kring 

ansvar för brott. Med detta sagt behöver inte brottet, eller med andra ord rättsfrågan om 

straffbudet ska tillämpas, utgöra en nödvändig förutsättning för en innovativ 

rättsprocess, exempelvis medling. Den konventionella straffrättsprocessens funktioner 

och en innovativ rättsprocess behöver inte hota varandra. Ena processen genomsyras av 

tvång, den andra av frivillighet. 
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3.5 Innovativ rättsprocess för skyddsintresset och moralen? 

Om den övergripande funktionen för straffrättsprocessen kan anses vara att bidra till att 

ge maximalt genomslag för ändamålen bakom den materiella rätten, bör detta tas på 

allvar. I sexualbrottens fall är det att skydda individens sexuella självbestämmande och 

sexuella integritet. Detta moraliska ställningstagande är demokratiskt förankrat genom 

lagstiftaren. Statistiken visar dock att majoriteten av alla offer som upplever att denna 

moral har blivit kränkt nekas eller tidigt utesluts från den konventionella 

straffrättsprocessen. Konsekvensen blir att offret kan sägas bli ett offer ännu en gång 

och den konventionella straffrättsprocessen bidrar till detta. Offren har först och främst 

inte blivit skyddad genom den avskräckande och moralbildande-funktionen ute i 

samhället och efteråt inte heller blivit upprättad genom en rättsprocess.  

Tidigare togs rättssäkerhetsfunktionen upp som en viktig del i tilltron till 

rättsväsendet och att det i sig bör ha en brottsbekämpande funktion (se 2.5.1). Samma 

argument bör kunna användas gällande tilltron till rättsväsendet för offren. Det hotar 

inte bara offrens tilltro utan också genomslaget av ändamålen bakom brottet.  Moralen, 

skyddsintresset, bakom brottet kommer inte fram och blir inte heller upprättat. I 

inledningen på detta arbete (1.1) togs det upp att jurister, domstolar och rättsvetare i 

framtiden kommer avkrävas allt tydligare och öppet moraliskt ansvar för rättsfrågor och 

avgöranden. Om detta kan anses vara sant är det av vikt att synliggöra det tomrum som 

finns genom användandet av den konventionella straffrättsprocessen i relation till 

våldtäkt och skyddsintresset, och avgöra om detta tomrum ska fyllas genom 

kompletterande och innovativa rättsprocesser.  

 

3.6 Vägar framåt för innovation inom rätten 

Kathleen Daly upplevde i sin forskning ett behov av att jämföra rättsprocesser mellan 

varandra. Därför introducerade hon som tidigare nämnt en begreppsbildning och en lista 

på vad ett offer kan antas behöva eller ha för sorts förväntningar/intresse på och av 

rättvisa. För att avrunda diskussionen och detta arbete ska 5 punkter från Daly tas upp 

och kommenteras. Dessa punkter är några som hon anser är viktiga på vägen framåt för 

att ta sig an sexualbrottsproblem på ett mer innovativt sätt. 
89
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1. Diskutera och klargöra mål för ”rättvisan”
90

 

Daly menar att det är viktigt att klargöra vad hon beskriver som ”socio-legal goals”. 

Detta ger tydlighet i diskussioner och större möjlighet till rationalitet. Är målet 

exempelvis att öka fällande domar? Högre straff? Bekräfta offer? Avskräcka nya 

brottslingar? Dirigera människors beteenden och attityder kring kön och sex?
91

 

Valet av mål kommer att variera beroende på ens egen syn på samhället, 

människan och rättvisan. Förespråkare av mer symbolisk rättvisa, exempelvis 

brottsbekämpningsfunktionen i relation till avskräckning, kommer kanske bli oroade att 

effekten minskar om mer ”lättsamma” typer av informella och innovativa rättsprocesser 

eller lägre straff används. Förespråkare av pragmatisk rättvisa å andra sidan ser vikten 

av flera olika vägar av både formella och informella rättsprocesser, med fokus på offrets 

deltagande. Perspektivet erkänner att de flesta offer aldrig kommer nå domstolen och att 

våldtäkter som inte begås av okända förövare i fortsättningen också kommer möta 

hinder i rättsprocessen, oavsett hur brottsbeskrivningen och proceduren kommer se ut.  

I detta arbete har sexualbrottsproblematiken i den svenska straffrättsprocessen 

tagits an ur ett pragmatiskt perspektiv med fokus på mål och medel. Att ta ett sådant 

perspektiv är dock svårt i och med bristen av auktoritära källor som använder samma 

utgångspunkt samt straffrättsprocessens konstruktion där eventuella mål ligger så långt 

ifrån den praktiska tillämparen. Detta vittnar om ett behov av klargörande i relation till 

vad som ska uppnås,  allt för att möjliggöra en diskussion om andra alternativ skulle 

kunna vara bättre att nå vissa avsedda specifika mål. 

 

2. Fokusera på tidigare skeden av rättsprocessen 

Denna punkt är av vikt för att inte låsa in misstänka eller offer i positioner. Med andra 

ord, undvika en anpassning av deras berättelser till vad som är ”rättsligt” relevant 

(2.2.2).  Vidare är det i tidigare stadier som offer överväger att ens anmäla brottet, och 

som statistiken visar är det många som inte gör det. Varför och vad kan göras åt det?  
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3. Inte enbart fokusera på kriminalisering och straffande strategier 

Daly menar att om man bara ökar kriminaliseringen och straffandet så kommer det inte 

hjälpa de flesta offer.
92

 För svensk del är detta intressant om det sätts i relation till den 

ramlag som finns gällande medling vid brott (3.1). Förutsättningarna har tydligt 

utformats i relation till den konventionella straffrättsprocessen och brott. Därmed finns 

ett starkt gärningsmannaperspektiv (rättssäkerhetsintresse) trots att medlingen i sig är 

frivillig och i teorin inte behöver ha någon koppling till straff.  

Många människor kan tänkas värja sig från att ta ansvar för sina egna handlingar i 

rädsla för brott och straff. Om tydligare uppdelning görs mellan brott, som leder till 

straff, och andra upplevda fel kan det möjliggöra för fler erkännanden av handlingar. 

Uppdelningen skulle kunna leda till en större möjlighet för ärlighet när det gäller att 

berätta hur en part har upplevt en händelse. Som tidigare nämnt i relation till offrets 

rättsliga behov så finns två aspekter när det gäller upprättelse, det rättsliga och 

upprättelsen av offret. Med upprättelsen av offret ligger fokus på när offret själv känner 

sig upprättad. För att lyckas med detta kräver det att andra (familj, socialarbetare, 

jurister eller annan) gör något för att bekräfta den upplevda händelsen, samt i detta 

bekräfta upplevelsen av förövarens handling mot offret som fel, exempelvis genom att 

tillåta offret sin egen röst och i vissa fall censurera förövarens.  

 

4. Omvärdera ställningstagandet att sexualbrottsfall inte kan användas i 

konferenser (medling, RJ) 

Daly upplever att politiker (måhända avser hon politikerna i Australien, men kanske är 

synpunkten lika aktuell i Sverige) är rädda för att stötta dessa åtgärder då de kan 

uppfattas vara för slappa och inte tillräckligt allvarliga i relation till sexualbrotten.
93

 

Den svenska ramlagen vid medling med sitt förarbete är också väldigt stängd när 

det gäller sexualbrott.(3.1) Här tycks det vara ett presumerat skydd för offret, i 

kombination med tidigare i arbetet nämnda fokus på ”erkända gärningar”, dvs 

gärningsmannaperspektiv och rättssäkerhetsintresse. Däremot blir det ur ett större 

perspektiv måhända en begränsning av offrets skydd, i linje med den argumentation 

som har förts i detta arbete. Presumtionen bör och kan ifrågasättas sett till offrets 

rättsbehov (2.5.3) samt den praktiska erfarenheten av viljan hos offren från det danska 

exemplet (3.3). 
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5. Identifiera och skapa en meny av alternativ för offret 

Daly ser vikten av att offret själv ska kunna välja mellan olika alternativ. Alternativ som 

kan passa och inte passa med den konventionella straffrättsprocessen. Ett exempel hon 

tar upp är om offret själv väljer att inte polisanmäla, så ska detta inte utesluta andra 

alternativ.
94

 

En meny av rättsliga alternativ bör ligga i linje med offrens olika viljor samt 

tidsandan. Det kan och bör inte presumeras att alla offer vill samma sak. Därför bör det 

fokuseras på offrets röst och deltagande. Vidare skulle fler alternativ kunna täcka in fler 

scenarion och skapa ett mer allomfattande och skyddande nät när det kommer till 

sexualbrott. 
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3.7 Avslutande sammanfattning 

Vad kan vara målet för en innovativ rättsprocess i relation till våldtäkt?  

Målet kan vara en möjlighet för reparering och manifestering av offrets sexuella 

självbestämmande och integritet. Detta moraliska ställningstagande är demokratiskt 

förankrat och hittas i sexualbrottens skyddsintresse. 

 

Vad kan vara medlet för en innovativ rättsprocess i relation till våldtäkt?  

Exempelvis skulle det kunna vara dialog, medling eller brevkorrespondens mellan offer 

och förövare. Vidare bör listan på offrens rättsbehov(2.5.3) användas som grund för att 

skapa normer hur detta ska gå till. 

 

Varför skapa en möjlighet till en frivillig innovativ rättsprocess vid våldtäkt, som 

alternativ och komplement? 

 Majoriteten av anmälningar för våldtäkt avviker från ”real rape”-scenariot. 

 Den konventionella processen räcker inte till för offren i majoriteten av fall idag. 

Det som blir kvar är en konflikt mellan två parter kring å ena sidan ömsesidigt 

samlag å andra sidan kränkning.  

 Manifestera subjektet och självbestämmanderätten. På ett filosofiskt plan kan 

våldtäkt och sexuellt tvång ses som en olicensierad objektifiering av en annan 

människa. Reaktionen på en sådan handling skulle kunna vara ett utrymme för 

att återskapa offrets subjekt genom röst och manifestering av ett moraliskt 

felande, samt en process som godkänner och rättfärdigar offrets perspektiv. 

 De som anmäls för våldtäkt kan i stort sett beskrivas som vanliga människor där 

ett gemensamt drag ligger i bristande förståelse över offrets version eller 

situation. Här finns ett behov av att ge offrets version till förövaren. 

 Till sist kan det vara en ytterligare väg till att uppfylla det materiella målet 

bakom rättsprocessen och öka tilltron till rättsväsendet. Dessutom kan till och 

med rättssäkerheten i den sociopolitiska meningen, dvs människans säkerhet, 

vara en anledning.  

 

Vad är det inte? 

 Det är absolut ingen lösning som passar alla fall av våldtäkt eller sexualbrott.  

 Det är ingen tvångslösning, utan måste ske frivilligt hos båda parter. Däremot 

visar det danska exemplet att viss positiv effekt ändå kan uppnås i fall där den 



45 

 

misstänkte inte vill svara eller delta, då offret har gjort vad det kunnat göra och 

fått sin version av händelsen meddelad. 

 

Slutligen, för att koppla tillbaka till inledningen där media, viktimisering och 

demonisering togs upp. Är inte en sådan här åtgärd för lindrig i reaktion på en våldtäkt? 

Det enkla svaret, som förhoppningsvis har framgått i detta arbete, är att det inte är 

lindrigare än ingen reaktion alls. Målet är inte heller att straffa förövaren, utan snarare 

att ge offret en möjlighet att ta tillbaka sitt subjekt i relation till den eller det som 

objektifierat henne. 

         Reaktionen kan även bli konstruktiv för förövaren, då denne i många fall inte är 

medveten om händelsens konsekvenser för offret. I sexualbrottsutredningen framlades 

en önskan om att kunna påverka den allmänna moralen, så att varje individ förstår 

vikten av allas sexuella självbestämmanderätt.
95

 Den önskan är något som bör ligga i 

linje med själva grunden för en sådan här innovativ åtgärd. 
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