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Denna C-uppsats i Sociologi är en analys av hur det fungerar i det svenska rättsväsendet

gällande kvinnor som har blivit utsatt för våldtäkt. Syftet med analysen är att försöka få fram

en tydlig bild av hur de svenska lagarna tillämpas i praktiken och om de efterlevs som lagen

beskriver att den ska göra. Men analysen vill också se om det finns något orsakssamband

mellan ett patriarkalt samhällsmönster och om det finns något symboliskt våld i rättsliga

sammanhang. De teoretiska utgångspunkterna har varit en jämförelse av Pierre Bourdieus

begrepp om könshabitus, symboliskt våld i relation till den feministiska teorin om

patriarkatets syn på kvinnor som blir utsatt för våldtäkt och hur de blir behandlade av det

svenska rättsväsendet. Pierre Bourdieus syn på den manlige dominansens reproduktion och

hierarki ligger som grund för uppsatsen.

Nyckelord: Våldtäkt, Patriarkat, Könshabitus, Rättsväsendet, Symboliskt våld, Normer,
Lagar, Bourdieu, Feministisk kritik.
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Förord

Med detta förord vill jag först och främst tacka min handledare Magnus Ring och min

examinator Eva Schmitz med deras sakliga kritik som har hjälpt mig under uppsatsens gång.

Jag vill också tack alla som har hjälpt mig med informationssökning om rättegångar och tips

på litteratur som kan styrka uppsatsens analys. Ett speciellt tack till Halmstads Tingsrätt som

tipsade om Stureplansprofilernas offentliga handlingar och till Stockholms Tingsrätt för att de

har sänt mig förundersökningarna från fallet. Men det största tacket vill jag ge till den kvinna

som jag fick intervjua om hur man kan uppleva det att vara en våldtagen kvinna och vilka

svårigheter man kan möta. Så tack alla som har bidragit till denna uppsats, er hjälp är

ovärderlig.

1.Inledning

Sverige är ett jämställt land med lika villkor för män och kvinnor. Kvinnor har rätt att rösta,

arbeta och tycka vad vi vill men när det kommer till lagen som sig till synes är det som ska

säga vad som är rätt och fel i samhället så faller jämställdheten pladask. För när det kommer

till våldtäkt så står kvinnan där och hennes trovärdighet bedöms på ett gammalmodigt sätt. De

gamla värderingarna om hur en kvinna bör vara gäller fortfarande. Dessa gamla värderingar

präglar det svenska rättsväsende på ett negativt sätt där man försöker genom att anklaga

kvinnan för sitt beteende, på så sätt tar hon på sig en dela av skulden för våldtäkten. När man

läser artiklar, gamla domar och hör hur nyheterna oftast tar upp kvinnans berusningsgrad,

kläder och hennes sexuella historia fråntar man samtidigt en del av ansvaret från förövaren.

Är det beroende på ett samhälle som är präglat av en patriarkal familjestruktur eller handlar

det om en social norm som stärks eftersom det är en samhällsmiljö där det rättsliga stödet för

kvinnor som varit utsatt för våldtäkt är försvagat?

Den 1 april 2005 infördes en ny lag för att skydda kvinnans rätt i sexualbrott. Det skulle inte

längre spela någon roll om hon hade varit berusad eller om det bevisligen hade brukats våld

vid våldtäkten. Ett ”nej” skulle vara ett ”nej” oavsett hur hennes beteende hade varit innan det

slutade med våldtäkt (Diesen & Lernestedt 2005:218).

”Det ska räcka att en kvinna på ett tydligt sätt markerar att hon inte vill för att

våldtäktsparagrafen ska gälla” (Diesen & Lernestedt 2005:218).
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Denna uppsats vill utföra en dokumentanalys av två domar från Stockholms Tingsrätt gällande

Stureplansprofilerna dom Mål nr B 7409-07 där åtalet ogillades. Det andra dokumentet är

Stureplansprofilernas dom mål nr B 7409-07 där förövarna blev fällda för grov våldtäkt. Jag

vill i denna C-uppsats försöka se om den gamla schablonbilden fortfarande präglar kvinnans

möjligheter i rättsliga av ett sammanhang och symboliskt våld mot kvinnan. Det symboliska

våldet ligger i den normaliseringsprocess av kvinnans beteende hur hennes beteende spelar

stor roll i rättsliga sammanhang i form om vad som är trovärdigt i rättsliga sammanhang.

För att förstå grunden till uppsatsens syfte kommer här en kort inledande händelseförlopp

beskrivning som grundar si till Stureplansprofilernas dom och varför jag vill göra en

dokumentanalys av händelsen.

Det var kvällen den 24 mars då en ung kvinna på 19 år bestämde sig för att gå ut och roa sig

med sina vänner. Hon gick till en bar i centrala Stockholm och festade till långt in på

morgonkvisten. Efter baren hade stängt valdes några ut att stanna på efterfest där även

krogägaren och hans kompis var med. De flörtade och hade roligt som många andra

ungdomar gör under sina utekvällar. Men just denna tjej hade oturen på sin sida, hon hade

ingen aning om vad just denna partykväll skulle leda till. Killarna bjöd på drinkar och de

beslutade tillsist att de skulle gå hem till en av killarnas vindslägenhet för att ha sex. Något

tjejen i det läget var villig att göra. Men det hela urartade till en grov våldtäkt där kvinna

försökte göra sig fri genom att skrika och klösas. När hon tillslut lyckades fly ur lägenheten

larmade hon polisen och grät hysteriskt. Det hela ledde till att förövarna anmäldes och de gick

till rättegång. Men de friades på grund av att hon hade frivilligt till en början gått med på till

att ha sex med båda männen och att han vid tidigare tillfällen hade träffat dem. Dessutom var

hon så kraftigt berusad så att rätten inte kunde anse henne som trovärdig. Som tur var

överklagade kvinnan och vann målet tillslut. De båda männen fälldes för grov våldtäkt. Men

frågan är vad som gjorde att Tingsrätten till en början var på männens sida? Vad hade kvinnan

gjort för fel, varför ansågs hon inte som trovärdig?

Hon hade festat hårt, gått med frivilligt och haft sex, men innebär det då att männen hade rätt

att göra precis vad de ville med henne utan att de skulle få konsekvenser?

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen har varit att studera i fall det fortfarande efter lagändringen som trädde i

kraft den 1 april 2005 spelar någon roll om kvinnans berusningsgrad, och om det fortfarande

måste finnas bevis för om tvång har förekommit. Med hjälp av en teoretisk modell vill jag
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belysa vilka teorier som ligger bakom kvinnans trovärdighet i rättsliga sammanhang i

samband med våldtäkt och hur det ser ut idag i rättsliga sammanhang efter lagändringen.

• Vilka kriterier som gör kvinnan trovärdig eller icke trovärdig i en rättegång gällande

våldtäkt?

1.2 Problemformulering

Brottsförebyggande rådet har statistik över antal våldtäkter som sker i Sverige och under året

2007 anmäldes det hela 4 750 våldtäkter i Sverige och om man jämför med statistiken så ökar

anmälningarna allt mer till exempel om man jämför med året 1996 då det anmäldes det 1 608

våldtäkter i Sverige. Denna stora ökning härleder man delvis till att det beror att kvinnor är

mer benägna att anmäla, men också till att våldtäkterna faktiskt ökar i landet enligt

Brottsförebyggande rådet.(BRÅ) Om man ser till statistiken av antalet anmälda fall och

fällande domar så är statistiken väldigt mörk. Den visar att fyra av fem polisanmälningar

angående våldtäkt inte leder till åtal alls och om det gör det så leder bara någon procent till en

fällande dom (Motion till riksdagen 2007/08:A402).

Under 2007 anmäldes det cirka 12 500 sexualbrott i Sverige. Sexualbrott innefattar sexuellt

ofredande, sexuellt tvång och våldtäkt. Det var ca 40 % av dessa försök som blev en

fullbordad våldtäkt, alltså de 4 754 våldtäkter som idag har blivit inrapporterade (BRÅ). De

flesta sexuella övergrepp begås av män och enligt den svenska brottstatistiken är hela 99,95

procent män om offret är över 15 år. När det handlar om sexuella övergrepp mot barn som är

under 15 år är den motsvarande siffran 98 procent (NKC 2008:16).

Men statistiken innehåller ett stort mörkertal av fall som aldrig blir rapporterade eftersom

kvinnor drar sig för att anmäla att de har blivit utsatta för övergrepp av en man. I Sverige

polisanmäls bara ca 5-10 procent av alla sexuella övergrepp och det skulle innebära att den

faktiska siffran av våldtäkt ligger mellan 40 000 till 80 000 våldtäkter per år. Det begås alltså

mellan 110 till 220 våldtäkter varje dygn (NCK 2008:14). Men trots att så många anmäler

idag så klarar sig de flesta förövare undan. Detta beror enligt processrättsprofessorn Christian

Diesen som arbetar vid Stockholms universitet på ”kvinnans rättslösa ställning i samhället”

( Motion till riksdagen 2007/08:A402).

I en större enkätundersökning gjord i Sverige där de frågade kvinnor varför de inte anmälde

var några av de vanligaste skälen bland annat att offren inte trodde att anmälan skulle leda till
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någon rättslig åtgärd, en ovilja att utsätta sig för en rättsprocess, misstro till rättsväsendet och

känslor av skuld, skam och självanklagelse (NCK 2008:15).

1.3 Avgränsningar

Denna studie begränsar sig till kvinnor som har blivit våldtagna och vilken syn samhället har

på deras trovärdighet och otrovärdighet i rättsliga sammanhang. Jag vill med hjälp av Pierre

Bourdieus teorier om den manliga dominansen i samhället försöka tydliggöra ett samband

mellan ett patriarkalt samhällsmönster, könshabitus, symboliskt våld och kvinnans förväntade

beteende i det offentliga rummet. Jag kommer även att studera detta fenomen ur kritiska

feministiska utgångspunkter för att tydliggöra samhällets dolda förväntningar på kvinnan och

hur ett patriarkalt samhällsmönster kan se ut.

1.4 Begrepp och förkortningar

Jag kommer i denna studie att använda mig av begreppet “våldtäkt” och då utgår jag från dess

lagtext som definierare detta nedan. Jag har i studien gjort en dokumentanalys av

”Stureplansprofilernas” två domar i tingsrätten som jag kommer att referera till. För att

förenkla för läsaren kommer jag att benämna dokumenten som 1 och 2. Dokument 1 gav en

friande dom och dokument 2 gav en fällande dom. Om inte nr 1 och 2 nämns menar jag

generellt något från helheten av dokumenten. Det kan då handla om personerna som var med

under rättegången, advokater, förövaren eller offret. Brottsförebryggande rådet är också något

som förekommer ofta som jag kommer att benämna det i den förkortade formen BRÅ.

Förkortningen NCK är något som förekommer ofta i litteraturhänvisning och i texten och då

menar jag den handbok som har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid. Där har jag

funnit väldigt mycket information om frågor gällande våldtäkt, utredning och rättegångar.

2. Bakgrund

För att förstå studien i dens helhet så måste man även gå tillbaka i tiden i en liten historisk

resa av våldtagna kvinnor i Sverige. I boken ”Handbok i svensk kvinnohistoria” av Gunhild

Kyle (1987) skriver hon om att en ärbar kvinnas grundläggande roll i samhället är.

”kvinnan med sin lockelse skulle stöpas i den fasta och inte minst ur männens synpunkt lugna

livsform som karakteriseras av de tre begreppen maka- moder- husmoder”  (Kyle 1987:46).
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Kyle skriver vidare att kvinnans egna sexuallitet inte var något man talade om eftersom det

var enbart ”fallna kvinnor” som utförde sexuella tjänster utanför äktenskapet. Den svenska

ortodoxa kyrkan försökte förtränga kvinnans sexualitet och frihetsbegär. Det var bara i

folktron kvinnan var sexuell och lockade män med sin lust så som skogsrået eller sjörået. De

var vackra förföriska kvinnor som lurade med sig männen med redskap från djävulen. Det var

också enbart häxor som lockade män med starka sexuella inslag och det rådde en skräck att

kvinnor som var häxor skulle lura männen så att de inte kunde stå emot sina begär. Under

1600- talets häxjakt brände man kvinnor som uppenbart var häxor eftersom de hade varit

förföriska och lurat männen med djävulens lockverk. Eftersom Sverige var starkt kristet på

den tiden ansåg man att sexualitet var något mindervärdigt och fult, framför allt när det gällde

kvinnor. Kvinnor som var sexuella var inte accepterade och man ansåg också att det var

kvinnan som stod för synden i välden. Kvinnan var synden i kristendomen och Eva var den

som symboliserade synden hos kvinnan. Det var kvinnan som lockade männen till förödelse.

Det var under kristendomen som man ansåg att sexuella begäret var ursynden och kvinnornas

idealbild blev allt mer passionslös och hon blev istället beskriven som hemmets kyska ”ängel”

och hennes uppgift var att dämpa männens sexualdrift (Kyle 1987:46).

Om männen skriver Kyle att de i sin tur inte kunde styra över sitt begär och behövde samlag

för att fungera men för att hustrun skulle slippa denna smutsiga sexualdrift så införde man

under 1800-talet legal prostitution i Sverige. Det skulle ske under medicinska former där man

kontrollerade att kvinnan var ren och fri från infektioner. Männen behövde sex innan

äktenskapet, men även under äktenskapet eftersom kvinnan enbart skulle ha sex när det gällde

barnproduktion (Kyle 1987:46).

Men om det gick så illa att en gift kvinna blev tagen mot sin vilja ansåg man inte att brottet

var riktat mot henne utan det var familjen, det var hennes man som hade blivit smutskastad.

Så brottet var inte riktat mot kvinnan utan de stämplades som ett egendomsbrott mot mannen,

fadern och brodern i familjen. Men om en singelkvinna blev våldtagen och råkade bli gravid

så skulle hon dömas till horbrott om hon inte valde att gifta sig med mannen som våldtagit

henne (Kyle 1987:47).

Men tiderna har förändrats och kvinnan är idag mer frigjord och visar upp sin sexuallitet på

ett mer öppet sätt. Men det ska inte betyda att man måste ställa upp i alla tänkbara situationer
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eller att det är accepterat att männen kommer undan för att en kvinna anses har sänt ut fel

signaler.

Mona Eliasson skriver i boken Mäns våld mot kvinnor att kvinnor som dricker alkohol anses

mera som ett lovligt byte. Förr var konsumtionen av alkohol lägre bland kvinnor än män, men

idag så sitter män och kvinnor sida vid sida vid bardisken och beställer in alkohol på samma

sätt som männen. Att kvinnan har lämnat det tidigare dryckesmönstret kan vara en del av

jämställdhetens frammarsch men också att den svenska kulturen alltmer använder sig av

alkohol som sällskapsdryck. Kvinnor är inte längre de som tar hand om sina män och står för

serveringen medan de själva smuttar lite på en likör i kökets lilla vrå. De är idag näst intill lika

glada i att dricka sig berusade och ligger nästan lika med männen i sin alkoholkonsumtion.

Alkoholpåverkade kvinnor ses ofta som ett lovligt offer som inte kan försvara sig men

samtidigt får männen en ursäkt till att de våldtog en berusad kvinna. Kvinnan får mindre

förståelse, sympati och respekt, dessutom blir det svårare för en berusad kvinna att få

upprättelse. Kvinnan får också svårt i juridiska samband eftersom en berusad kvinna anses

mindre trovärdig Det finns en massa informella regler i samhällets förväntningar på en kvinna

och hur hon bör uppföra sig enligt normen. Den dolda innebörden i samhället verkar vara att

kvinnor som dricker sänder ut signaler till män och därför är det mer acceptabelt att våldta

kvinnor med klandervärt beteende (Eliasson 1997:196f). Hennes beteende innan våldtäkt

kanske uppmanade till sex, hon var kanske väldigt flörtig och klängig. Men när mannen

uppfattade detta som att hon ville ha sex, men kvinnan i sin tur sade nej. Var det verkligen så

pass att detta nej var så tydligt att mannen verkligen förstod att kvinnan inte ville längre eller

spelade hon bara svårfångad?

Omständigheterna kring bevisföreläggandet är det alltid en fråga om kvinnans tillstånd under

den tänkta våldtäkten. Om kvinnan har varit berusad ökar svårigheten till bevisning. Det har

visat sig att om en kvinna som våldtas är påtagligt eller bevisligen full, lättklädd eller

lättillgänglig anses hon i många fall ha sig själv att skylla (Diesen & Lernestedt 2005:219).

Denna syn genomsyrar hela samhället och även rättsväsendet. Så är det idag och så har det

varit under en längre tid i rättsliga sammanhang. Men idag finns det nu en lag som ska skydda

kvinnan mot just detta. Men hur ser det egentligen ut i dag? Bryr sig rättsväsendet fortfarande

om berusningsgrad, sexuella vanor, kläder och om det har brukats tvång. För det ska dom

nämligen inte göra eftersom det den 1 april 2005 infördes ännu en sexualbrottslag som

innebar att förövaren inte behövde ha brukat våld eller hotat om våld. Den nya
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utgångspunkten var att varje människa har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin

sexualitet oavsett bakgrund. Detta innebar i sin tur också att om kvinnan hade druckit så

mycket alkohol att man ansåg att hon hade varit i hjälplöst tillstånd inte längre skulle vara en

förmildrande omständighet oavsett om hon frivilligt hade berusat sig.

Exempel år 1762

”En dag 1762 gick en 18-årig piga från Uppsala till häradsrätten i Ulleråker och anklagade

fyra drängar för att ha våldtagit henne. Hon berättade att hon varit på krogen tillsammans

med en annan piga. Där träffade hon fyra drängar som trugade henne att dricka, och när hon

sedan var på väg hem från krogen våldtog de henne.

Pigan blev sängliggande i tre veckor med allvarliga skador som hon hade läkarintyg på. Sju

personer vittnade om att de fyra drängarna hade haft sex med pigan, att de hade hållit fast

henne och stoppat jord eller en näsduk i munnen på henne för att hon inte skulle kunna ropa

på hjälp. Ändå friades drängarna från våldtäkt. Ärendet fördes vidare till den tidens högsta

instans. På alla nivåer menade rätten att pigan självmant hade gått till krogen, supit sig full

och bestämt med en av drängarna att de skulle ha sex senare på kvällen. Med sitt levnadssätt

hade hon lockat drängarna till sexuellt umgänge” (Apropå / 2/2002 ).

Exempel år 2007

”En möjlighet som det enligt tingsrättens mening inte helt går att bortse ifrån är sålunda att

målsäganden i sitt mycket berusade tillstånd inte gett uttryck för sitt i något skede uppkomna

ogillande av de fortsatta sexuella aktiviteterna med våldsinslag. Att målsäganden i så fall

efter det att de sexuella aktiviteterna avslutats känt sig våldtagen är inte förvånande och hon

kan också först då ha kommit till klarhet med att hon blivit utnyttjad, förnedrad och sviken av

sina vänner.

Tingsrättens samlade bedömning är att det inte kan bortses från möjligheten att

omständigheterna varit sådana att AJ och JK uppfattat att målsäganden inte tvingades till

fortsatta sexuella aktiviteter. Enligt tingsrättens mening kan det sålunda inte anses ställt utom

allt rimligt tvivel att AJ och JK haft för straffbarhet erforderligt uppsåt. Åtalet skall

följaktligen ogillas.” (B 7409-07 Stockholms tingsrätt, dokument 1, sid 8).

Under 1700-talet ansåg man att det var kvinnan hade förvållat våldtäkten genom sitt

uppförande. I rättegången utgick man utifrån hennes rykte i samhället och hur hennes

uppförande var vid den angivna tidpunkten för våldtäkten. Det var även då våldtäkt övergick
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från att vara fridsbrott till att bli en fråga om sexbrott. Men det ledde i sin tur att en del av

ansvaret även hamnade på henne, rätten ställde då frågor om hon hade vilselett mannen,

druckit alkohol eller lockat till mannen på något speciellt sätt. Detta innebar i sin tur att det

kunde bli förmildrande omständigheter för mannen eftersom kvinnan kan ha väckt hans lust

som han har svårt att styra själv (Apropå / 2/2002 ).

2.1 Vad är våldtäkt

Sveriges Rikes Lag, BrB, kap. 6, Om sexualbrott, 1 § skriver att våldtäkt är följande:

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

tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med

hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för

våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. Detsamma gäller den som med en person

genomför ett samlag eller en sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med

samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn,

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

med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd” (Gregow, 2007:915).

I boken Mäns våld mot kvinnor (1997) kategoriserar Eliasson olika typer av våldtäkter som

går under samma regelverk men omständigheterna för våldtäkten kan se väldigt olika ut.

1. Främlingsvåldtäkt - Den våldtäkt som anses vara vanligast men statistiken visar något

helt annat. En främlingsvåldtäkt brukar beskrivas att en ensam kvinna blir plötsligt

överfallen en mörk kväll, i sin lägenhet eller i en ödslig park.

2. Bekantskapsvåldtäkt - Någon som man känner ytligt, kanske en granne, affärsbekant

eller skolkamrat.

3. Gruppvåldtäkt - Händer ofta i samband med fest där alkohol är med i bilden. Några

kompisar utnyttjar situationen och våldtar en kvinna tillsammans. Denna

våldtäktsform är också vanlig i krig.

4. Våldtäkt inom äktenskapet - Mannen anser att han har ”rättigheter” i sitt äktenskap till

sexuelltillfredställelse och har sex med sin fru i mot hennes vilja (Eliasson1997:53).

2.2 Lagen
Brottsbalkens 6:e kapitlet tar upp 8 stycken olika sexualbrott som en person kan åtalas för.

Det är våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt utnyttjande av underårig, sexuellt

umgänge med avkomling/med syskon, sexuellt ofredande, koppleri och förförelse av ungdom.
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Det har skett en hel del förändringar i den svenska Sexualbrottslagen. En av de större

ändringarna skedde 1984. Då gjordes begreppet våldtäkt om till ett könsneutralt begrepp och

utvidgades till att även innefatta sexuellt liknande kränkningar och sexualhandlingar som kan

jämföras med samlag. Tidigare spelade relationen mellan offret och förövaren en väsentlig

roll gällande våldtäktsmål. Men i den nya lagen beslutades att relation mellan offret och

förövaren inte längre skulle vara avgörande för brottsrubriceringen. Det infördes också en

särskild straffskala för grov våldtäkt som förtydligades år 1992. Om det skulle anses vara grov

våldtäkt krävdes det att förövaren visat särskild hänsynslöshet eller råhet med tanke på

tillvägagångssättet eller offrets låga ålder (BRÅ 2005:7,s.15). Våldtäkt innebar i den nya

lagändringen att förövaren ska ha brukat våld eller hotat om våld under akten, att offret

därmed varit i gärningsmannens våld. Men det intressanta för just denna studie var att om

offret hade försatt sig i vanmakt som innebär att man frivilligt förlorat kontrollen genom att

t.ex. dricker för mycket alkohol, då skulle det istället bli tal om sexuellt utnyttjande. Men även

kvinnor som dricker för mycket kan bli våldtagna och det bör inte ha någon betydelse eller

förmildra omständigheterna för förövaren. Så den 1 april 2005 infördes ännu en

sexualbrottslag som innebar att förövaren inte behövde ha brukat våld eller hotat om våld.

Den nya utgångspunkten var att varje människa har rätt att bestämma över sin egen kropp och

sin sexualitet oavsett bakgrund (BRÅ 2005:7, s. 16).   

Detta innebar i sin tur att om kvinnan hade druckit så mycket alkohol att om man ansåg att

hon hade varit i hjälplöst tillstånd att det inte längre skulle vara en förmildrande omständighet

oavsett om hon frivilligt hade berusat sig. Sexuellt utnyttjande blev nu också klassificerat som

våldtäkt och kraven att man måste bevisa att tvång förekommit i samband med våldtäkt togs

då också bort (BRÅ 2005:7, s. 16).   

Våldtäktsbrotten regleras i Brottsbalkens 6:e kapitel som lyder följande:

1§ Den som tvingar en annan till samlag eller därmed jämförligt sexuellt umgänge genom

våld eller genom hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara, döms för

våldtäkt till fängelse, lägst två och högst sex år.

Lika med våld anses att försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd. Är brottet med

hänsyn till våldets eller hotets art och omständigheter i övrigt att anse som mindre allvarligt,

döms till fängelse i högst fyra år. Är brottet grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse, lägst

fyra och högst tio år. Vid bedömandet av om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om våldet

varit livsfarligt eller om den som har begått gärningen tillfogat allvarlig skada eller allvarlig
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sjukdom eller, med hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller annars, visat

särskild hänsynslöshet eller råhet.

2§ Den som, i annat fall än avses i §1, genom olaga tvång förmår någon till sexuellt

umgänge, döms för sexuellt tvång till fängelse i högst två år. Om den som har begått

gärningen visat särskild hänsynslöshet eller om brottet annars är att anse som grovt, döms

för grovt sexuellt tvång till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

3§ Den som förmår annan till sexuellt umgänge genom att allvarligt missbruka hans eller

hennes beroende ställning döms för sexuellt utnyttjande till fängelse i högst två år. Detsamma

gäller den som har sexuellt umgänge med annan genom att otillbörligt utnyttja att denna

befinner sig i vanmakt eller annat hjälplöst tillstånd eller lider av en psykisk störning. Om den

som begått gärningen visat särskild hänsynslöshet eller om brottet annars är att anses som

grovt, döms för grovt sexuellt utnyttjande till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

(Brottsbalken lag 1962:700 kap 6).

2.3 Tidigare forskning

Amnesty international genomförde en enkätundersökning om människors attityder till

våldtäkt den 8 mars på den internationella kvinnodagen. Resultatet som de fick fram från de

2600 som var med i undersökningen var skrämmande. Många ansåg att kvinnan till viss del

hade ett ansvar för hur de klär sig, dricker mm som kunde leda till en förmildrande

omständighet för gärningsmannen (Amnesty 2008:9). Resultatet av undersökningen i korthet

blev enligt nedan:

! Över 96 procent av de tillfrågade anser att våldtäkt är ett stort eller ganska stort

problem i Sverige.

! Över 62 procent av de svarande uppger att de hyser litet förtroende, eller inget

förtroende alls för det svenska rättsväsendet vad gäller våldtäktsoffers möjlighet

att få rättvisa.

! Drygt 20 procent av de svarande tycker att kvinnan har ett ansvar vid våldtäkt

om hon klär sig och beter sig ”utmanande”.

! Omkring en fjärdedel av de svarande anser att kvinnan har ett ansvar vid våldtäkt

om hon flörtat och hånglat med mannen före våldtäkten.

! Var femte person tycker att kvinnan har ett ansvar vid våldtäkt om hon inte gör

fysiskt motstånd eller skriker.

! Var femte person anser att kvinnan själv har ett ansvar vid våldtäkt om hon är

påverkad av alkohol eller droger.
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! Mindre än var tionde person anser att det är en förmildrande omständighet vid

våldtäkt om gärningsmannen är påverkad av alkohol/droger.

! Drygt en av tio tycker att det är en förmildrande omständighet för gärningsmannen

om han har ett fast förhållande med våldtäktsoffret. (Amnesty 2008:5).

Stina Jeffner (1998) har gjort en studie bland ungdomar som gick på fem olika

högstadieskolor i Mellansverige. Hon analyserade 18 av dessa ungdomarnas attityder om

våldtäkt från de intervjuer hon gjorde.  Hon ställde några grundfrågor till ungdomarna om vad

våldtäkt var enligt dem men gav också exempel till ungdomarna. I undersökningen tog alla

först avstånd till våldtäkt men när Jeffner skrapade på ytan kom en annan bild fram. Det var

tydligen så att begreppet våldtäkt var något som var förhandlingsbart. Stina Jeffner ringade in

sex olika omständigheter som kunde ses som bortförklaringar till våldtäkten.

1. Den först handlade om hur tydligt flickan sagt nej. Om hon inte sagt till tillräckligt

definitivt och tydligt så får hon skylla sig själv.

2. Den andra handlade om kärlek som tydligen spelade en stor roll. För om flickan var

kär i pojken och hon fortfarande att vara det efter han tvingat henne till könsumgänge,

då kan det inte ha varit våldtäkt.

3. Frågan gällande alkohol och hur det kunde ses som förklaring sa ungdomarna att om

tjejen är full får hon skylla sig själv ifall hon råkar ut för sex. Killen i sin tur kan ha

fyllan som en ursäkt till att det helt enkelt handlar om ett misstag.

4. Handlingen i sig kan också bortförklaras om tjejen anses vara en ”hora” men

definitionen av vem som är hora är väldigt godtyckligt till exempel om hon är känd för

att vara "lätt på foten" och alldeles för flörtig.

5. Hon tar också upp bilden av att våldtäktsmannen är en främling som gömmer sig i en

mörk gränd eller i en park om kvällen. Ungdomarna trodde inte att en ordentlig pojke

som de kunde känna skulle våldta någon.

6. Sedan var frågan om hur flickan mådde efteråt för om tjejen mår som vanligt efteråt,

om hon inte heller är blåslagen eller knäckt, ja, då kan det inte ha handlat om våldtäkt

eller varit så farligt i alla fall. Jeffner (1998) menar på att det finns föreställningar i

samhället om hur en våldtagen kvinna bör vara, de ska vara hysteriska. Men Jeffner

menar på att en stor del av kvinnorna försöket bita ihop och bete sig normalt. Men det

intressanta med denna studie är att den speglar en samhällssyn på hur våldtagna

kvinnor bör vara och känna för att det ska räknas som en ”riktig” våldtäkt.
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Diesen och Lernestedt (2005) skriver i sin bok Likhet inför lagen som bygger på

genomgångar av tusentals förundersökningar och domar. De menar att lagen idag ska vara

könsneutral så bygger dock hela juridiska apparaten historiskt sett på manliga värderingar och

synsätt. Det är en patriarkal struktur som avspeglar sig i juridiken även idag eftersom

lagstiftningen bygger på ett mansperspektiv. De menar att lagen är androcentrisk vilket

innebär att man utgår från att männen är aktörerna inom juridiken. Mannen är subjektet och

kvinnan i sin tur är objektet.

I hela den juridiska utbildningen finns ett objektifiering av kvinnan, hon är hustrun, vacker,

charmerande, ung och frågorna byggs ofta upp i relation till en man som ofta beskrivs med

titlar som läkare, professor, advokat mm. Detta objektifierande av kvinnan där hon beskrivs

via sitt utseende eller beteende för att betona hennes kvinnlighet finns genom hela studietiden

på 9 terminer.  Detta är ett fördomsfullt sätt att beskriva kvinnan men enligt Diesen och

Lernestedt (2005:211) så är självaste lagen nämligen manscentreringens legio.

När det handlar om kvinnan som brottsoffer är det hon som har birollen och mannen som har

huvudrollen. Det utmålas schablonbilder av kvinnan eftersom mannens mönster är

normbildande i den rättsliga hanteringen där kvinnan möter mannen. Kvinnan måste påvisa att

hon verkligen är ett offer för att få upprättelse och mannen i sin tur bör passa in i ramen för en

våldtäktsman för att det skall leda till åtal (Diesen & Lernestedt 2005:211).

När en kvinna blir våldtagen idag är det hennes sexuella självbestämmanderätt som kränks.

Men sedan lagändringen den 1 april 2005 ska en våldtäkt gälla om kvinnan tydligt har

markerat att hon inte vill för att våldtäktsparagrafen ska gälla. Det betyder också att ett nej

kan sägas när som helst under akten när kvinnan själv inte vill längre. Men där kan mannen

ställa sig i försvarslinje och påstå att han trodde att hon var med på det eller inte förstod att det

var ett nej vilket i sin tur kan betyda att mannen brister i sitt uppsåt till våld. När det handlar

om bevisvärderingsfrågan brukar kvinnans trovärdighet sättas på spel trots att domstolar ska

behandla en rättegång sakligt och opartiskt. Diesen och Lernestedt (2005) skriver i sin

introduktion för boken att under regeringsformen 1 kapitlet 9 § kan man läsa.
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”Domstolar samt förvaltningsmöjligheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga

förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga sakligt och

opartiskt” (Diesen & Lernestedt 2005:17).

Diesen och Lernestedt (2005) menar att domstolar inte följer detta utan att det finns positiva

och negativa faktorer som spelar in i trovärdigheten eftersom det är de personliga

egenskaperna, deras status och beteende och inte brottet som sätts i fokus.

De anser att det går att utforma en tabell efter vilka förutsättningar som värderas i rätten. Det

är två tabeller en för kvinnan och en för mannen, över positiva och negativa faktorer som har

med deras trovärdighet att göra. Här nedan spaltas de olika faktorerna upp om vad som anses

vara positivt och negativt för personer som blir våldtagna eller våldtar.

Kvinnans positiva faktorer Mannens negativa faktorer

Hänförliga till Kvinnan Hänförliga till Mannen

Hög social status Kriminellt belastad

Nykter Alkoholist/drogmissbrukare

Stigande ålder Berusad

Ingen relation till mannen Socialgrupp III/ Invandrare

Kvinnans negativa faktorer Mannens positiva faktorer

Utmanande klädd Tidigare ostraffad

Promiskuöst leverne Socialt etablerade

Berusad Stigande ålder

Prostituerad Social grupp I

(Diesen & Lernestedt 2005:219)

3.Teoretiska utgångspunkter

De teoretiska utgångspunkter som behövs för att underbygga min C-uppsats med ett

vetenskapligt förhållningssätt, ligger till grund för hur jag har kommit fram till uppsatsens

syfte och frågeställning. De teoretiska utgångspunkterna ligger också som grund till hur jag

har utfört min undersökning i litteraturen. Samt hur jag har analyserat resultaten och hur

diskussionen är utformad.

3.1 Bourdieu

Pierre Bourdieu (1930- 2002) var en fransk kultur och utbildningssociolog och Bourdieus

teorier lämpar sig väl för att se manligt och kvinnligt i två mänskliga kategorier. Denna

uppdelning av manligt och kvinnligt är en form av social konstruktion som skapas i det
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offentliga rummet genom kontakten med andra under livets gång. Man kan se att den sociala

konstruktionen av könen även innefattar hur maktrelationer skapas och präglar ens habitus.

Könshabitus blir till något som vi ser som självklart i vår samhällsstruktur. Samhället i dag

präglas av den manliga dominansen och det är ett område som Bourdieu (1999) beskriver

tydligt i sin bok Den manliga dominansen. Boken beskriver hur denna manliga dominans

upprätthålls genom det symboliska våldet. Symboliskt våld kan man se som en förkroppsligad

form av makt där mannen är normen i samhället och därav får den dominanta

överlägsenheten. Men den stora frågan enligt Bourdieu är hur man skall kunna förklara det

som sker i samhället gällande den patriarkiska strukturen. Den patriarkiska strukturen finns

överallt och går långt tillbaka i tiden utan att det behöver finnas en bekräftelse av vad som är

det naturliga. Vad är grunden till den manliga dominansen, hur har den kunnat etsa sig fast i

oss så mycket att de flesta ser den som en självklarhet? Det finns påtagliga skillnader mellan

manligt och kvinnligt eftersom vi är genom naturen skapat på olika sätt, men enligt Bourdieu

är dessa skillnader godtyckliga. De biologiska skillnaderna är i sig reella men hur samhället

väljer att tolka och kategorisera dessa skillnader är en annan. För vi befinner oss där

funktionen av vårat tankemönster är sammanbundna med motsatsrelationer manligt/kvinnligt,

svart/vit, som fungerar som ett värdesystem av inkorporeringen av naturaliserade

klassifikationer och förknippas med vad som anses vara manligt och kvinnligt (Bourdieu

1999:49).

Bourdieu har många olika teorier om den manliga dominansen och varför vissa män beter sig

som de gör mot kvinnor. När det kommer till våldtäkt och då speciellt gruppvåldtäkt så menar

han att det har att göra med ett virilitetsprov. Ett prov som handlar om att stärka den manliga

dominansen och dess sammanhållning. Bourdieu tar upp att praktiker som vissa våldtäkter är

kollektiva som utförs av ungdomsgäng handlar om att bekräfta sin virilitet. En form av

hävdelseform för att de är beroende av den mansgrupps omdömen som de i sin tur tillhör

(Bourdieu 1999:66). En man kan känna sig provocerad till att göra sin "plikt" och därmed visa

och bevisa sin manliga dominans genom att göra kvinnan underlägsen. Männen är också i sig

en produkt av detta samhälle och kan också må dåligt av denna tydliga könsuppdelning.

Sexuella förbrytare, som oftast är män, är således produkten av den manliga dominansen

(Bourdieu 1999:66).
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3.1.1 Könshabitus och kapital

Det sociala rummet är ett överordnat fält som är konstruerat av tre dimensioner. Man kan

beskriva dessa dimensioner med hjälp av volym som är mängden av det samlade kapitalet,

ekonomiskt och kulturellt, samt hur strukturen och sammansättningen ser ut mellan det

ekonomiska och kulturella kapitalet och hur dessa kapital utvecklas över tiden.

Sociala rummet är det centrala enligt Bourdieu medan det fysisk-geografiska rummet är det

sekundära. Det sociala rummet innebär ett objektivt synsätt över de sociala positioner vi

befinner oss i. Det kan handla om jämställdhet, överordnad/underordnad position när personer

som möts i en rationell interaktion.  Personen som befinner sig i det sociala rummet har en

subjektiv verklighetsuppfattning om sig själv men alla påverkas av varandras habitus i den

objektivt sociala världen.

Det är habitus och symboliskt kapital som blir viktiga och styr fältet till striden om positionen.

Ordet habitus betyder i översättning från franskan vanor och är av en beskrivning av

livsstilsmönster. Det kan vara allt från smak, val man gör i livet som individen präglas av.

Alla har vi vår egen habitus men den präglas av vilken typ av människa vi är och våra

erfarenheter. Habitus finns i alla samhällsklasser och det habitus eller den vana vi väljer

utifrån är kopplad till vilken klasstillhörighet. Så det är smaken som avgör habitus först och

främst, alltså vi väljer det vi gillar och inom ramen av vår ekonomi (Bourdieu 1994:305).

Habitus är ett sätt att sätta ramar på våra handlingsmönster och hur vi tänker i valet av

vara/produkt och i samband med fältets sociala mönster hur det styr. Habitus anspelar på vår

klasstillhörighet och det beteendemönster som alla människor är delaktiga i och genom

habitus förstärker vi vår grupp och stöter bort dem som inte tillhör den klasstillhörighet vi

befinner oss i. För det är ju så att nästan alla individer påverkas av sin sociala tillhörighet och

de vanor och mönster som vi omges av i det sociala rummet. Således utgör habitus en generell

vana inom den sociala värld och det rum av sociala positioner och olika sociala fält, liksom

kapital som har materialiserats i den grupp vi tillhör. Men man kan också se habitus som ett

maktmedel i form av ett system av åsikter, attityder, normer och värderingar. Alla individer

har ett tillskrivet värde genom personens tidigare levnadsmönster så som erfarenheter, skola,

kön, social tillhörighet. Detta är något som hela tiden värderas i andras ögon. När man som

individ möter en annan så bedömer man genast denna människa och placerar dem i det

tillhörande facket. Habitus skillnader definieras och förstärks i den sociala identiteten

(Bourdieu 1994).
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Könshabitus är i sin tur är ett sätt att skapa distinktion mellan vad som anses vara manligt och

kvinnligt. Kön är en form av social konstruktion som utgår från att mannen är normen och

kvinnan är den som är avvikande och underordnad. Könshabitus utgår från våra kroppar hur

den är konstruerad och vilka könsspecifika attribut vi har att tillgå. Denna uppdelning är

tydlig om vad som är manligt och kvinnligt och detta uppfattas som naturligt och legitimeras

genom att agenterna på det givna fältet uppfattar själva könsdistinktionen (Bourdieu 1994).

Hela våran världsbild genomsyras av vad som är manligt och kvinnligt och detta

dominansförhållande är en uppdelning som präglas av rationella genuskriterier av manligt och

kvinnligt (Bourdieu 1999:35). Det finns en tydlig diskurs mellan könen och vilka

avgränsningar och möjligheter som finns att tillgå inom ramen av sitt kön. Det finns en

grundläggande syn på kvinnor som underlägsna och utestängda från vissa symboliska

tillgångar just på grund av sitt kön. Bourdieu anser att detta beror på att kvinnan främst skall

bevara och öka männens symboliska kapital (Bourdieu 1999:56). På så vis blir detta

könshabitus så inristat i kroppen och legitimerar att det synliga blir nästan osynligt. Kvinnor

har svårt att bryta mot denna ständiga reproduktion av den egna underordningen som fortlöpor

i samhället eftersom den är svår att förklara, den bara är. Könshabitus är även något som är

socialt betingat som utgår från att kvinnans kropp är till för andra och att hon ständigt är utsatt

för objektifiering. Kvinnan blir till exempel hela tiden utsatt för andras kommentarer om sitt

utseende genom Feed-Back från andra (Bourdieu 1999:78).

3.1.2 Symboliskt våld

För att kunna tydliggöra det symboliska våldet krävs att man också ser på de olika

kapitalformerna. Allt kapital kan förklaras utifrån symboliska eller materiella tillgångar, ett

tillskrivet värde. Bourdieu (1999) anser att det är en stor skillnad mellan olika slags kapital.

Ett symboliskt kapital är ett relationsbegrepp eftersom det innebär ett tillskrivet värde. Det

symboliska våldet är i sig en form av våld som är omärkligt och utövas på osynlig väg och

anses som det naturliga tillståndet i samhället. Den manliga dominansen tar upp världens

etablerade ordning, med dominansförhållandet som finns genom att mannen är norm och där

av finns det orättvisor mellan könen. Denna manliga dominans förklaras som naturlig på

grund av biologiska och anatomiska skillnader mellan könen. Men här menar Bourdieu att

dominansen i sig inte alls är naturlig utan att den bara uppfattas så och att den fungerar just

genom symboliskt våld. Det symboliska våldet som också utövas på symbolisk väg är ett våld

som är milt och utövas genom kommunikation och kunskap i samhället. Det handlar således
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inte alltid om något fysiskt våld som är påtagligt och synligt utan genom ett misskännande av

det andra könet (Bourdieu 1999:11). Den manliga dominansen reproduceras och förs vidare i

generationer och är inristat i oss genom historien och reproduceras ständig i samhället. Det

symboliska våldet sker ideligen och förs vidare genom agenter, familjer, skolan, staten vilket

alla bidrar till att den manliga dominansen upprätthålls och att man skärskiljer på manligt och

kvinnligt. Bourdieu menar att det inte enbart handlar om ett själsligt våld som i sin tur inte ger

några reella effekter som det fysiska våldet. Utan det symboliska våldet är även ett våld som

minimerar effekterna genom att få folket att inte se eller glömma att det faktiskt finns fysiskt

våld mitt ibland oss som våldtäkt, misshandel och utnyttjande av kvinnor. Dessutom finns det

en vilja att rentvå männen från detta, det är det som i sin tur är ett symboliskt våld med

fysiska effekter (Bourdieu 1999:48).

Dessa socialt konstruerade mönster i samhället som hela tiden visar vad som är manligt och

kvinnligt delar upp oss efter kön. Det gäller bland annat hem, familjen, arbete, skola osv. där

vi har en tydlig arbetsuppdelning efter kön. Myndigheter placerar oss i ett fack efter vårat kön

och behandlar oss därefter. I hemmet uppfostras pojkar till att bli män och flickan vet att hon

en dag ska bli kvinna, moder och uppfostras till den rollen omedvetet. Uppdelningen mellan

könen som styrs av det symboliska våldet och är något som vi människor har skapat, det är en

socialt konstruerat och inget som är naturligt (Bourdieu 1999).

Bourdieu menar att det symboliska våldet inte kan besegras med medvetande eller den fria

viljan som det enda vapnet. Eftersom människan är ett socialt konstruerat subjekt är ingen en

"fri" individ utan vi följer det tillskrivna samhällsmönstret. Det är de sociala lagarna som

konstruerar oss till en människa vilka följer en förkroppsligad lag, som fungerar på en

omedveten nivå eftersom vi är formade genom socialisationsprocess. Vi blir under hela vår

uppväxt mötta av den dominerande mansbilden och den underkastade kvinnan. Genom att vi

alltid möts av dessa rådande könsroller blir det symboliska våldet förkroppsligat i oss

(Bourdieu 1999).

Våldtäkt, Sexuella trakasserier och kvinnomisshandel, är den mörka sidan av den manliga

dominansen. Bourdieu (1999) skriver att eftersom kvinnor är symboliskt dömda till

undergivenhet möter de männens våld med list. För att kunna möta både det symboliska och

det fysiska våldet använder sig kvinnan av olika strategier med en mild form av våld i form av

magi, trolldom, list, lögner och passivitet (Bourdieu 1999:45). Enligt Bourdieu kan det också

ligga i kvinnans intresse att låta mannen ha den ledande positionen eller åtminstone låta
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yttervärlden tro att det ligger till så (Bourdieu 1999:50). Men denna form av sexuell

underordning formas av vårat habitus som gör att det legitimeras att män har makten över

kvinnor. Den manliga viriliteten är en form av rädsla enligt Bourdieu, en rädsla för att förlora

den manliga gruppens uppskattning eller beundran. Men också en rädsla för det kvinnliga och

att de är rädda att framstå som ”fikusar” eller ”stackare” som ges uttryck av mod som grundar

sig i deras egen feghet. Det handlar om en feghet att upptäcka det kvinnliga i sig själv

(Bourdieu, 1999:67). Bourdieu hänvisar till den brasilianska traditionen när det gäller

förbindelsen mellan virilitet och våld där penisen symboliserar ett vapen och är ett sätt att

kontrollera kvinnan (Bourdieu, 1999:66).

3.2 Feministisk kritik

Det feministiska perspektivet är intressant eftersom det är fler kvinnor som blir utsatta för

våldtäkt i samhället än män. Den feministiska teorin lyfter fram kvinnans ställning i samhället

och hur jämlikheten ser ut i samhället. De tar även upp bilden av madonna eller hora har som

har präglat vårat samhälle ända från 1600-talet. Feminister menar att kvinnan som

våldtäktsoffer ofta själva får bära skulden för våldtäkten. Man kan bara ta exemplet att det var

först 1965 som det kriminaliserades att våldta sin egen fru. Feminister menar att den bild som

spegla samhället syn på kvinnor som blivit våldtagna ofta är att kvinnan i någon mån har

”förorsakat” våldtäkten (Abbott & Wallace, 1998:282). Feministisk teori har ifrågasatt ett

flertal myter som finns kring våldtäkt. Några av dessa är bland annat.

1. Vissa anser att det egentligen är omöjligt att våldta en kvinna. Kvinna kan i princip

alltid slå sig fri och fly. Man har då inte räknat med fruktan för mannen och att det

gör att man inte vågar slå sig fri.

2. Vissa anser att kvinnan egentligen njuter av våldtäkten även fast de flesta känner sig

rädda och förnedrade.

3. Det finns en tro att våldtäkt är något som sällan förekommer men det handlar

egentligen om att merparten av våldtäkter faktiskt inte anmäls.

4. De flesta tror att våldtäkt är något som utförs av främlingar fast statistiken visar att i

merparten av fallen känner kvinnan förövaren sedan innan.

5. Många tror att det är psykopater som våldtar kvinnor. Men det är oftast helt vanliga

män fast ofta med en kriminell bakgrund med andra typer av straff.

6. De flesta tror att våldtäkt är något som sker impulsivt eftersom kvinnan har med sitt

beteende orsakat att mannen våldtog henne. Men forskning har visat att de flesta
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våldtäkter faktiskt är planerade i förväg. Amir (1971) använde som ett exempel att 70

% av alla våldtäkter var planerade. 11 % var delvis planerade och endast 16 % var av

explosiv art som Amir kallade det.

7. Det är ofta de lägre samhällsklasserna som utmålas när det gäller våldtäkt och

våldtäkts män. Men sanningen är att det finns i alla typer av sociala grupper. (Abbott

& Wallace 1998:285)

3.2.1 Normer i rätten

Än idag lever vi i ett patriarkalt samhälle, där mannen är norm och kvinnan är avvikande.

Detta återspeglas även i de svenska domstolarna. I dag är det kvinnan som måste stå för

bevisningen att hon verkligen inte ville och att hennes nej verkligen uppfattades som ett nej.

Men borde det inte vara mannen som skulle behöva bevisa varför han inte ansåg att kvinnans

nej betydde nej?

Än idag talas det ofta om sexualitet i manliga termer. Män beskrivs som sexuellt aktiva

rovdjur som är utlämnade åt sina okontrollerbara behov och som bara kan tillfredställas av en

kvinna genom samlag oavsett om hon vill eller ej (Abbott & Wallace 1998:189). Men sexuellt

utnyttjande av kvinnor är den grövsta formen av kvinnoförtryck. Det är väldigt viktigt hur

rättsystemet och samhället som helhet bemöter dessa sexualbrott. Eftersom det speglar hur

maktbalansen mellan könen föreligger och att det även råder orättvisor i rättskorridorerna i

detta manssamhälle (Gemzöe 2005:19).

Men enligt lagen har alltid en kvinna rätt att säga nej. Men för att en kvinna skall ses som

trovärdig i en rättegång så är den optimala kvinnan nykter, har god ekonomi, högutbildad, gift

med en man och har barn eller en ung flicka som är oskuld med klanderfritt liv (Diesen &

Lernestedt 2005:218-220). Om hon plötsligt blir överfallen av en man som hotar henne till

livet och han har varit synligt våldsam samt att kvinnan tydligt har markerat att hon inte ville

så har hon större chans i rättsliga sammanhang. Är förövaren dessutom någon som är välkänd

hos polisen och har sedan tidigare ett brottsregister och är invandrare är chanserna ännu större

(Diesen & Lernestedt 2005:218). Det är också viktigt att det sker en anmälan direkt efter

våldtäkten och att kvinnan genomgår en grundlig läkarundersökning som dokumenteras väl

för att styrka bevisen. Hon verkar psykiskt och fysiskt nedbruten och måste gå i terapisamtal

efteråt. Men allt som oftast ser inte en våldtäkt ut så, kvinnan skäms och i stora fall anmäler

hon inte ens händelsen just för att hon själv inte vill bli förnedrad (Abbott & Wallace

1998:284). I rättsliga sammanhang är det kvinnans beteende som prövas, det är hon som ska
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visa sin oskuld till våldtäkten, trots att Svensk lag säger att kvinnans uppträdande före

övergreppet inte är relevant ligger det trots allt med som en bedömning av händelsen.

Bedömningen handlar om kvinnans utseende, uppträdande, klädsel och alkoholintag,

inklusive hur hennes förmåga att kunna kommunicera fram att hon inte ville på ett sådant sätt

så att mannen verkligen förstod att hon inte ville (Eliasson 1997:56).

Feministerna anser att det är ofta våldtäktsoffret som hamnar på den anklagades stol i rättsliga

sammanhang. De får själva bära en del av skulden för att de har blivit våldtagna. Denna

”skylla sig själv” uppfattningen drabbar oftast kvinnor som är sexuellt aktiva eller har försatt

sig i en olämplig situation. Feministerna menar att våldtäktsrättegångarna lägger för stor fokus

på kvinnans livsstil innan våldtäkten för att försöka få det att framstå som att det är hennes

eget beteende som har uppmanat till våldtäkten. Denna fokus på kvinnas livsstil innan

våldtäkten gör att kvinnor drar sig för att anmäla eftersom de inte vill bli utmålade i

offentligheten. Feministen Bouquet anser att just denna fokus av kvinnans livsstil är i sin tur

en juridikisk våldtäkt av kvinnan som person.  Kvinnan får stå ut med förnedringar och hon

måste bli förödmjukade i det offentliga rummet för att få sin sak prövad (Abbott & Wallace

1998:282). Sue Lees som hänvisar till ett citat av Bouquet (1995:46) beskriver vad en kvinna

måste gå igenom vid en rättegång:

”Kvinnor som vågar dra sitt fall inför rätta tvingas genomgå en form av juridisk våldtäkt. De

underkastas ett hänsynslöst mord på sin karaktär och de får utstå förnedring och

förödmjukelse” (Abbott & Wallace 1998:282).

”I Våldtäktsrättegångar ställer man alla slags irrelevanta frågor till kvinnorna som inte har

något som helst med brottet att göra – vilket man aldrig gör när det gäller män. Advokaterna

riktar in sig på kvinnornas livsstil för att visa att de uppmuntrade till våldtäkt” (Abbott

&Wallace 1998:282).

Carol Smart menar att rättegångarna är alltför fokuserad på kvinnans ”nej” och att kvinnor är

så komplicerade och nyckfulla så att ett ”nej” egentligen kan betyda ett ”ja”(Abbott &

Wallace 1998:281). Där är ett bestyrkande av att det verkligen handlar om en våldtäkt som är

en central roll i rättegångar. Det hela handlar ju om att man ska döma utan rimlig tvivel.  I

rättegångar står det ofta ord mot ord eftersom våldtäktsoffret inte anses helt tillförliga. Polisen

brukar även ifrågasätta vissa kvinnor när de anklagar män för våldtäkt. Där de ibland anser att



24

kvinnan kanske enbart vill hämnas och sätta dit en oskyldig man. Detta anser feminister är en

skymf mot våldtäktsoffret (Abbott & Wallace 1998:283).

3.2.2 Patriarkalt samhällsmönster

Patriarkat är ett uttryck för kvinnans underordning i samhället jämfört med mannen. Kate

Miller var den som lanserade begreppet i sin bok ”Sexualpolitiken” som utkom 1970. Sedan

dess har det varit ett begrepp på alla feministers läppar. Den centrala innebörden i begreppet

är att i alla typer av samhällen är förhållandet mellan könen baserat på makt. Ett

maktförhållande som innebär att det finns en manlig dominans över kvinnor som genomsyrar

hela samhället. Eftersom patriarkatet genomsyrar hela vårt samhälle och är så vanligt blir det

också osynligt. I patriarkatets dominans tyglas kvinnan med hjälp av hot om våld och det

yttersta uttrycket för denna dominans är våldtäkt som använd som ett vapen för att kontrollera

kvinnan (Gemzöe 2005:47). Vissa feminister går så långt att de anser att det är våldtäkt och

hot om våldtäkt som har byggt upp hela patriarkatet. Bilden av mannen där penisen är ett

vapen riktat mot kvinnan anser vissa är tanken bakom symboliken (Gemzöe 2005:50).

Susan Brownmiller (1976) som är en radikal feminist menar på att våldtäkt är en aggressiv

handling som i sin natur nedvärderar och avhumaniserar kvinnan. Hon beskrev det som att

män är av naturen rovdjur och kvinnan är deras byte (Abbott & Wallace 1998:281). Många

feminister anser också att våldtäkt stöds och legitimeras av den patriarkiska ideologin och de

patriarkiska relationerna. Lynne Segal (1987) vänder sig emot alla biologiska förklaringarna

om att män har en så stark sexualdrift att de inte kan kontrollera sig själva när de står inför

frestelse. Istället menar hon att våldtäkt måste förstås utifrån de sociala könsrollerna som

finns i samhället (Abbott & Wallace 1998:281).  Många feminister menar att denna

patriarkiska ideologi definierar kvinnor som antingen mödrar eller sexualobjekt. Där av vill

männen med sin sexuallitet bemästra kvinnan och kontrollera dem (Abbott & Wallace

1998:281). Vissa feminister anser också att den patriarkiska ideologin officiellt fördömer

våldtäkt genom att den legitimeras som något normalt i samhället. När det väl kommer ett fall

till domstolen så anser flera feminister att männens ursäkt inför händelsen är att ”hon bad om

det” och att denna ursäkt får allt för stort gehör i rättegången. Våldtäkt ses idag som ett

egendomsbrott och lär kvinnor att underordna sig männen. Fruktan för våldtäkt är enligt

feministerna ett effektivt medel för kontroll över kvinnor, en kontroll som inskränker kvinnors

frihet och begränsar dem i det sociala rummet (Abbott& Wallace 1998:282).
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Våldtäkt är också något som hör samman med pornografin enligt feministerna eftersom

pornografi är teorin och våldtäkt är praktiken. Bilden av den översexualiserade kvinnan i

media och porrfilmer anser många feminister är en grund till dagens patriarkat där kvinnor är

underkuvade. Porrfilmer präglas av männens önskan att kvinna ska var honom till lags och

ställa upp på allt och i porrfilmens värld njuter en kvinna av att bli våldtagen. Det är en

förvrängd bild av kvinnor där de visas upp som djuriska och njuter av att bli förödmjukade.

Det är den manliga dominansen som präglar pornografin och det är en värld där kvinnan

saknar sitt egna sexuella uttryck (Gemzöe 2005:97).

Det är den patriarkala relation inom den kulturella sfären som visar på en bild av kvinnan som

ett objekt. Kvinnan som objekt skapas och återskapas även i religion, media och utbildning.

Detta mönster inbegriper även skrivna och oskrivna regler gällande ”manligt” och ”kvinnligt”

beteende, samt relationerna mellan könen.

4. Metod

I denna uppsats studerar jag två välkända rättsfall och dess domstolsbeslut angående en ung

flicka i Stockholm som var alkoholberusad när hon blev gruppvåldtagen en tidig morgon efter

ett krogbesök. Jag har genomfört en textanalys av dessa två domar som finns dokumenterade

och är offentliga handlingar enligt offentlighetsprincipen. På så sätt kan jag få fram viktig

information om vad som faktiskt äger rum i en rättssal. Denna analys förstärks genom den

insamlade primära och sekundära data som ligger till grund för studien (Backman 1998:72).

Syftet med denna dokumentanalys är att underlätta forskningsprocessen och att det finns en

dokumenterad källa till min övriga analys. En dokumentanalys är en metod för att tydlig göra

det verkliga och lyfta fram innehållet i samband med övrig litteratur som ligger till grund.

Man bör också tänka på att dokumentet inte tala för sig själv utan att det är utifrån studiens

ursprungliga syfte som jag studerar den. Jag väljer att lyfta fram vad jag anser göra kvinnan

trovärdig eller inte trovärdig i rättsliga sammanhang. En dokumentanalys består av olika steg

där man först gör en innehållsanalys i olika steg. Den första är att studera

problemformuleringen genom att man går igenom texten sakligt. Sedan gör man ett urval ur

dokumentet som känns viktigt för studien. Efter detta gör man en tolkning och en analys av

vad som har kommit fram under analysen (May 2006:229). De två dokumenten jag har valt att

analysera är Stureplansprofilerna dom Mål nr B 7409-07 där åtalet ogillades. Det andra

dokumentet är Stureplansprofilernas dom mål nr B 7409-07 där förövarna blev fällda för grov

våldtäkt.
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Med denna studie vill jag undersöka sambandet mellan den bild av kvinnan som utmålas i

rättsliga sammanhang och den generella bilden av kvinnan som samhällsindivid, vad det är

som kvinnor behöver möta i rättsliga samband gällande våldtäkt. Finns det någon

grundläggande bild hur en perfekt kvinna bör vara för att bli trodd i rättsliga samband. Vad är

normen av en ordentlig kvinna som anses vara trovärdig? Vilka kriterier är det som gör att

kvinnan anses vara otrovärdig i rättsliga sammanhang?

När det kommer till sexualbrott som våldtäkt är alltid klädsel, alkoholintag, tidigare sexuella

erfarenheter en komponent i bedömning av våldtäktsfall. Desto mer skötsam en kvinna är ju

mera skyddsvärdhet har hon enlig professorn Diesen. (Diesen & Lernestedt 2005:220).Vad är

det som gör att dessa ytliga beteenden och mönster präglar kvinnans trovärdighet i dagens

rättegångar? Dessa icke relevanta frågor bör inte tas upp i rättsliga samband så frågan är

varför dessa kriterier ska blandas in vad gäller kvinnans trovärdighet. Är det bilden av

madonnan och horan som ska avgöra om ett ”nej” betyder ”nej” i rättsliga sammanhang?

4.1 Hermeneutik

Jag har valt att lägga en hermeneutisk syn på den insamlade faktakunskapen och att jag ska

försöka tolka vår verklighet. Ett centralt begrepp inom hermeneutiken är vikten av

förförståelsen vilken påverkar hur jag upplever, tänker, tolkar det material som jag har samlat

på mig under uppsatsens gång. Det är en förståelseinriktad forskningsansats där tolkning utgör

den huvudsakliga forskningsmetoden. Söka budskapet inom ramen för en hermeneutisk

forskningstradition söks inga absoluta sanningar. Sådana finns nämligen inte, enligt den

hermeneutiska kunskapsteorin. Jag har istället försökt finna nya sätt att förstå företeelser som

kan vara svåra att hantera i vår vardagsförståelse.

Jag har använt mig av frågor som kan omformuleras i termer av "vad betyder det" eftersom

det lämpar sig ofta för en hermeneutisk forskningsansats. I mitt arbete har intervjun med en

våldtagen kvinna ökat min förståelse. Dokumentanalysen har gett mig ny och nyttig kunskap

och kännedom om hur en rättegång verkligen fungerar både när det blir en friande och

fällande dom av våldtäktsmän. Detta har i sin tur skapat en förståelse för helheten i samband

med en bred litteraturstudie. Jag valde hermeneutik just för att det handlar om att synliggöra

och klargöra innebörden för det unika och mänskliga (Starrin & Svensson 1994:73f).
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4.2 Urvalskriterier

I denna studie har jag valt att göra en analys av två dokument gällande två domar från

Stockholms Tingsrätt och analyserat textens innehåll. Stockholms Tingsrätt har behandlat ett

och samma ärende men med två olika rättsliga utfall. Vid den första gick förövarna fria och

vid den andra som är ett överklagande, fälldes de för grovvåldtäkt. Jag har använt mig av ett

känt fall som har figurerat i pressen under namnet ”Stureplansprofilerna” för att tolka

värderingar i rättsliga sammanhang. Fördelarna med en dokumentanalys är att jag kan dra

egna slutsatser av materialet, utan att influeras av andra personers åsikter. Sedan har jag som

komplement till dokumentanalysen gjort en kvalitativ intervju av en ung kvinna i dagens

samhälle som har varit utsatt för våldtäkt.

I den teoretiska delen av uppsatsen har jag försökt att så långt som möjligt begränsa mig till

litteratur som är skriven av Bourdieu och detta kommer att ligga som grund för mina

tolkningar. Eftersom Bourdieu har en viktig roll i den moderna sociologin har jag val hans

teoretiska utgångspunkter. Men hans arbete är väldigt omfattande och därför kommer jag

enbart att fördjupa mig i hans förklaring gällande den manliga dominansen. Sedan har jag

även valt att hålla mig till några centrala begrepp som han beskriver i boken Den manliga

dominansen (1999), symboliskt våld och habitus/köns habitus. Jag valde detta eftersom jag

anser att vara centrala begrepp för min studie om våldtäkt.

När det gäller feministisk teorin har jag läst boken Introduktion till sociologi utifrån

feministiskt perspektiv skriven av Pamela Abbott och Claire Wallace (1998) för att förstå och

tolka studien ur ett feministiskt perspektiv. De tar upp samhällets syn på kvinnor och

beskriver stora delar av nyckelområdena inom sociologin gällande kvinnor. Men även

genusforskaren Lena Gemzöes (2005) bok Feminism har hjälpt mig att förstå feminismens

syn på samhällets förväntningar på kvinnan, patriarkatet och vad våldtäkt kan innebära i

symbolisk form. Sedan har jag fördjupat mig och läst in mig på litteratur om samhällets syn

på kvinnor som blivit våldtagna för att känna mig säker på att jag tolkar studien på rätt sätt.

Jag vill att denna studie ska spegla den verklighet vi lever i utan att skönmåla eller förvärra

sanningen. Övriga böcker som Flickan och skulden (2002), En riktig våldtäktsman (2004)

båda skrivna av Katarina Wennstam och boken Mäns våld mot kvinnor skriven av Mona

Eliasson (1997) är också några viktiga böcker som ligger som grund för mina tolkningar. Men

för att förstå kvinnor idag måste man även gå tillbaka i tiden och därför läste jag boken som är

skriven av Gunhild Kyle (1987) där hon beskriver kvinnor genom historien. Boken som heter
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Handbok i svensk kvinnohistoria belyser hon skillnaden mellan män och kvinnors möjligheter

i samhället. När det kommer till den feministiska teorin har jag studerat normer med hjälp av

Stina Jeffner (1998) Jeffner har gjort en vetenskaplig undersökning om inställningen till

våldtäkt i Sverige i sin avhandling Liksom våldtäkt, typ… I denna uppsats har jag även tagit

hjälp av NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid) som har skrivit en Handbok som innehåller

mycket information om omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. Denna handbok är

utformad att användas som läromedel såväl inom hälso- och sjukvården som i rättsvårdande

myndigheter. Jag har även läst Amnestys enkätundersökning (2008) Vart går gränsen som ett

komplement till min dokumentanalys och tolkning av litteraturen.

För att få inblick hur det egentliga rättsystemet i praktiken fungerar har jag läst juridikböcker

och framförallt boken Likhet inför lagen skriven av Christan Diesen (2005) som är professor i

processrätt vid Stockholms universitet och Claes Lernestedt som är universitetslektor i

straffrätt vid Örebro universitet. De tar i sin bok upp om det allmänna medvetandet i

lagstiftningens grundprinciper och hur detta fungerar i praktiken. Boken grundar sig på

tusentals förundersökningar och domar i dagens svenska rättsväsende.

4.3 Validitet och reliabiliteten

I min studie har jag använt mig av två dokument från domstolsbeslut och då är det viktigt att

undersöka om texten sakligt så att validiteten blir hög. Jag har i denna studie enbart fokuserat

på vad som faktiskt framgår av domstolsbesluten så att analysen baseras på verkligheten på ett

objektivt sätt. Denna undersökning är en analys som bygger på texten från domstolsbesluten

så jag måste ställa mig själv frågan om jag verkligen kan tolka den information som finns i

tillgänglig i besluten på rätt sätt och hur jag kan använda mig av den. Rättegångarnas domslut

existerade redan innan min studie denna dokumentation anser jag att reliabiliteten är hög

eftersom de är autentiska och där av pålitliga. Men jag måste ha i åtanke vilket socialt

sammanhang som de är skapade i. Varför är de skrivna som den är och i vilket syfte den är

dokumenterad för. Det är också viktigt att man ser vilka värderingar som stödjer

dokumentationen och att jag värderar texten korrekt, att jag inte feltolkar

situationsbeskrivningarna och att man inte lägger till det outtalade för att validiteten ska

säkras. Jag har i min studie bedömt dessa domar som tillförlitliga källor som speglar dagens

samhälle gällande våldtäkt. Dokumenten överstämmer med den litteraturundersökningen som

jag har gjort i samband med studien och därför anser jag dem vara tillförlitliga.
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Jag har också i studien försökt behålla en grundläggande objektivitet men man möter aldrig en

text tomhänt eftersom jag liksom alla andra har fördomar som utgörs av mina egna

grundläggande värderingar vilka inte går att frigöra sig ifrån helt och hållet. Men även fast

studien i sig inte är objektiv enligt det positivistiska synsättet så gör jag mitt bästa i denna

sociologiska studie att föröka vara objektiv och saklig i min tolkning. Slutligen vill jag

försöka bibehålla en öppenhet för vad jag har läst och kommit fram till i mina tolkningar.

4.4 Primärdata

I denna studie har jag använt mig av både primär och sekundär data för att samla in

information som är saklig för studien. Primärdata har bestått av en kvalitativ intervju med en

kvinna som jag har kommit i kontakt med genom mitt tidigare arbete inom restaurang. Jag

visste i förhand att hon har blivit utsatt för våldtäkt och eftersom jag är ytligt bekant med

henne så vågade jag fråga om hon ville hjälpa mig med min studie. Jag kontaktade henne

eftersom jag ansåg att hennes vetskap och värderingar var väsentliga för studien men de

fungerar också som nyckelperson för att jag själv ska kunna tolka studien. Intervju är i

grunden en ett sätt att förstå en våldtagen kvinna som inte vågade ge sig in i den rättsliga

karusellen trots anmälan. Hon var rädd för att bli utmålad och bli en utfrågad kvinna i rättsliga

sammanhang gällande sexualbrottsmål. Hennes svar gör studien lite mänskligare men också

bidragit till tolkningen av dokumenten 1 & 2 om hur en kvinna blir behandlad när hon blivit

våldtagen. Den kvalitativa intervjuns uppgift är att försöka skapa en förståelse utifrån ett

kvinnligt perspektiv om vad en våldtäkt kan innebära. Tillvägagångssättet för denna intervju

har skett genom tre bestämda möten. Det första var ett förberedande möte där jag gick igenom

om inom vilka områden jag skulle intervjua personen om och där jag försäkrade att jag hade

tystnadsplikt och berättade att intervjun var endast för utbildningssyfte och att ingen identitet

skulle avslöjas (Trost 1997:40). Det andra mötet var självaste intervjun och där svaren spelas

in och att jag som intervjuaren antecknar svaren. Inspelningsbandet var mest som stöd och för

att jag skulle kunna gå tillbaka och lyssna och för att jag skulle kunna koncentrera mig på

samtalet. Jag gjorde en ostrukturerad intervju som innebär att frågorna inte var fastställda i

förväg men jag hade de två utgångspunkter.

Intervjuguide:

1. Situationsbeskrivning av den givna händelsen

2. Vilken syn hon har på anmälan och rättsapparaten
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Fördelen med detta är att den kvalitativa intervjun blir mycket flexibel och man får mer öppna

svar, nackdelen kan vara att det blir svårare att få ner klientens svar på papper. Genom denna

form av intervju kan vi även få fram en mer fördjupad information och infallsvinklar jag

själva inte skulle ha reflekterat över. Den utvalda klienten har fritt fått utveckla sina svar men

med hjälp av min styrning av samtalet har jag fått fram det jag ville veta. Intervjun kommer

jag att redovisa delvis sammanfattat, delvis genom att skriva ordagrant frågor och svar i

talspråk inom det område jag anser viktigast för uppgiften. Jag ville inte sammanfatta dessa

frågor för jag ansåg att det gav väldigt förklarande svar. Det sista mötet skedde dagen innan

uppsatsen skulle lämnas in. Kvinnan fick då läsa igenom den och även komma med

kommentarer på det jag skrivit. Detta var för att få hennes godkännande över hur jag hade

formulerat självaste intervjun och om hon ansåg att jag hade tolkat skrivit ner de hon sade på

ett korrekt sätt. Kvinnan ansåg att analysen var korrekt och jag fick ett godkännande av henne

vilket är väldigt viktigt att det finns ett samtycke när det kommer till personliga intervjuer

(Trost 1997:94).

4.5 Sekundärdata

De sekundärdata jag har läst handlar om tidningsartiklar, relevant litteratur, tidigare domar

och relevant statistik från BRÅ. Jag anser att dessa källor till stor del är väldigt tillförlitliga för

att ger mig perspektiv på resultatet av studien och ett kontextuellt sammanhang för att kunna

tolka resultatet. Naturligtvis har jag även haft ett kritiskt öga, speciellt när jag har läst

tidningsartiklar och andra medier och Internetsidor. Gällande tidningsartiklarna, då det har

skrivits om “Stureplansprofilerna” ansåg jag att det materialet var viktigt eftersom det speglar

samhällets tankar om våldtäkt och tillhörande rättsprocess som det framställs i media. I media

har det figurerat väldigt många åsikter om männen, kvinnan och rättegången och jag anser att

media står för samhällssynen i det sociala rummets sfär. Även om det kan finnas

misstolkningar, felskrivningar och förutfattade meningar så är den målade bilden av fallet

ytterst viktigt för att man ska kunna förstå samhällets syn på våldtäkt, rättegångar och kvinnor

som blivit utsatta för våldtäkt.

4.6 Etiska överväganden

Jag har valt att inte publicera några namn gällande domarna och ansåg att det var bäst att

sekretessbelägga alla namn i förhandlingarna. Jag vet att det är offentliga handlingar och att

de flesta har tillgång till dem genom offentlighetsprincipen. Att “Stureplansprofilerna” redan

är allmänt kända spelar egentligen inte någon roll. Även om de är offentliga, så väljer jag av
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etiska skäl att inte nämna någon vid namn. Dessutom har namnen i dessa förhör ingen större

vikt i uppsatsens studie eftersom dom inte tjänar till något syfte i sig. Jag kommer även att

sekretessbelägga intervjun med den våldtagna kvinnan eftersom hon inte vill att jag ska

använda hennes riktiga namn. Hennes namn i intervjun är istället refererat till kvinnan bara för

att inte skapa något figurerat namn i hennes ställe. Även hennes ålder och ort är figurerat så

att man inte kan härleda denna historia tillbaka till henne.

Jag har frågat intervjupersonen om jag har medgivande till användning av hennes uttalanden

som sagts under intervjun i mitt uppsatsarbete. Hon gav sitt medgivande i utbyte mot min

garanti om hennes anonymitet och hon har även fått en kopia på uppsatsen där hon kunde

godkänna och reflektera över vad som skirvits om intervjun.

5. Empiri

Under detta avsnitt presenteras vad som har framkommit i min undersökning av de två

domstolsbesluten: Stureplansprofilerna dom Mål nr B 7409-07 där åtalet ogillades och det

andra dokumentet är Stureplansprofilernas dom mål nr B 7409-07 där förövarna blev fällda

för grov våldtäkt. Jag gör en dokumentanalys av dessa domstolsbeslut och använder mig av

Bourdieus teorier och feministisk kritik som grund för denna analys. Frågorna som ligger till

grund för dokumentanalysen är vad som gör kvinnan trovärdig eller inte trovärdig i rättsliga

samanhang och de analyseras utifrån klädsel, alkohol, tidigare sexuella mönster, motstånd och

relation till förövaren.

5.1 Klädsel

I Amnestys undersökning framgick det att drygt 20 procent av de svarande ansåg att kvinnan

har ett ansvar vid våldtäkt om hon klär sig och beter sig ”utmanande” (Amnesty 2008:5).

Det en föreställning i samhället att om kvinnan bär utmanande kläder så som korta klänningar,

urringade toppar och förförisk sminkning ökar risken för att bli våldtagen. Wennstam (2002)

tar upp att kvinnans klädsel som hon bär vid den angivna tidpunkten för övergreppet vägs in i

bedömningen i rättsliga sammanhang (Wennstam 2002:32). Men det svåra med just kläder är

att utmanande kläder kan både vara till kvinnans fördel och nackdel. Bourdieu (1999) menar

på att kvinnor präglas av att hennes utseende är till för andra och att hon hela tiden är utsatt

för objektifiering. Eftersom kvinnan hela tiden får uppmärksamhet och feed-back från andra

så är kläder en central roll i kvinnans livsstil. I domstolsbesluten är klädsel inte avgörande för

rättegångens utfall, men likväl uppmärksammas ofta vad kvinna har på sig i

rättegångshandlingarna.



32

”I hissen upp till lägenheten började AJ dra i hennes klänning. ”
(Dokument 1, sid 3)

Man kan också avläsa att hon har lösnaglar och trosor på sig men jag uppfattar det inte som

att det påverkar rättegången utan mer att det ligger som underförstått mönster att förklara

hennes som objekt. Att kvinnan blir utmålad som ett objekt i rättsliga sammanhang är tydligt

vilket överstämmer med Bourdieus (1999) teori om att kvinnan blir sedd som ett objekt i det

offentliga rummet. Kvinnans utseende har stor betydelse för hur samhället väljer att se på

henne. En kvinna som är lättklädd kan uppfattas som promiskuös och sexuellt frigjord. Vi

lever i ett väldigt översexualiserat samhälle där unga kvinnor och män ständigt möts av

lättklädda kvinnor i tv, reklam mm vilket också avspeglar sig i samhället. Media målar ofta

upp en bild av kvinnan att hon är vacker, villig och förförisk och är ett objekt för mannen att

skåda. Kvinnans kropp är till för att behaga och den förmedlar sexuella löften och bilden av

den perfekta kvinnan används i reklam från försäljning av bilar till tidningar (Abbott &

Wallace 1998:189). Men om denna vackra förföriska kvinna blir ett offer och utmålas i

rättsliga sammanhang får hon stå sitt kast. Kvinnan har valt själv med hjälp av sitt utseende

förföra män, eller genom sitt beteende har hon själv förorsakat våldtäkten (Abbott & Wallace

1998:282).

5.2 Alkohol

Det verkar fortfarande finnas en förmildrande omständighet för gärningsmannen i fall kvinnan

har brukat alkohol. Eliasson (1997) hävdade att kvinnor som dricker alkohol ses som ett

lovligt byte och att det är mer accepterat att våldta en kvinna med ett klandervärt beteende.

I Amnestys undersökning fann de att var femte person som ansåg att det var kvinnan själv

som hade ett ansvar vid våldtäkt om hon är påverkad av alkohol eller droger (Amnesty

2008:5). När man granskar kvinnans beteende i samband med våldtäkten så ligger ofta hennes

alkoholintag i fokus, är kvinnan berusad vid den angivna tidpunkten så minskar hennes

trovärdighet. Men det är väldigt vanligt att alkohol förekommer i samband med våldtäkt och

då ligger till männens fördel om kvinnan har varit berusad eftersom kvinnans trovärdighet då

minskar. I NCK:s handbok kan man läsa om en undersökning som gjordes av BRÅ då 83

procent av offren och 86 procent av gärningsmännen hade druckit alkohol i anslutning till

övergreppet. Men det visade också att det förekom ofrivillig drogning i samband med

övergrepp, då offret vaknar med ofullständiga minnesbilder. Men handboken tar också upp

om andra droger som sällan påvisas i rättskemiska analyser. Oftast är det svårt att bevisa
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eftersom de försvinner ut ur kroppen väldigt snabbt, en sådan drog är GHB som brukar

användas vid våldtäkt där ofrivillig drogning har skett. Men det vanligaste är att det är alkohol

som har varit inblandat, frivilligt eller ofrivilligt (NCK 2008:17).

Det framkommer ofta i rättsliga sammanhangets uppgifter om offrets och förövarens

alkoholkonsumtion eller om de använt droger. Våldtäkt i samband med att offret har varit

berusad kan försvåra rättsprocessen avsevärt. Offret i sig kanske inte har en klar minnesbild

av övergreppet och hennes trovärdighet sätts också på spel just på grund av alkoholen.

Kvinnor som drack sig berusade frivilligt före den 1 april 2005 hade väldigt svårt att bli

trodda i rättsliga sammanhang. Rättsväsendet hade tidigare en syn på kvinnor som drack som

mindre trovärdiga, och de respekterade inte tjejerna på ett korrekt sätt bara för att de frivilligt

hade berusat sig. Det finns en syn på att fulla tjejer att de får skylla sig själva och alkoholen

blev en förmildrande omständighet för förövaren, en ursäkt för att inte bli fälld som

våldtäktsman (Eliasson 1997:195f).

Följande citat från de olika domstolsförhandlingarna visar att alkohol ger en förmildrande

omständighet för gärningsmannen. I rättegångshandlingarna framhävs ofta graden av

berusningen. I den första domen i rättegångshandlingarna gällande Stureplansprofilerna står

det om kvinnans promillehalt som hon hade i blodet efter övergreppet. Där kan man avläsa att

graden av berusning ligger som grund för domstolbeslutet trots lagändringen som skett.

”Ett alkoholutandningsprov från henne visade 1,49 promille. Senare analyserade blod- och

urinprover visade på 1,0 promille resp. 1,9 promille samt på förekomst i urin av efedrin

(Dokument 1, sid 7).

 ”Tingsrätten anser att det förhållandet att målsäganden var mycket kraftigt påverkad av

alkohol ger anledning att bedöma hennes uppgifter med viss försiktighet” (Dokument 1, sid

7).

”I målet har framkommit en rad speciella omständigheter som bör beaktas vid bedömningen

av åtalet. En sådan omständighet är att målsäganden vid tiden för det påstådda brottet i

lägenheten var mycket kraftigt påverkad av alkohol” (Dokument 1, sid 7).

”Av utredningen framgår att målsäganden inte förtärde någon ytterligare alkohol efter

nattklubbsbesöket samt att hon på förmiddagen vid 10-tiden, dvs. flera timmar efter händelsen
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i lägenheten, hade 1,49 promille enligt ett alkoholutandningsprov. Denna promillehalt måste

betecknas som anmärkningsvärt hög. Målsäganden har förklarat att hon bara minns vissa

sekvenser från lägenheten samt att hon inte kommer ihåg i vilken ordning olika händelser

inträffade, något som kan förklaras av hennes berusning” (Dokument 1, sid 7).

I dokument 2 där det blev en fällande dom mot förövarna står det också om kvinnans

berusningsgrad ett flertal gånger men då belyser man det på ett annat sätt som följer den nya

lagen. Men berusningsgraden och trovärdigheten just på grund av att hon har druckit alkohol

prövas och ifrågasätts även i dokument 2.

“MV har gjort ett trovärdigt intryck. Hennes version av händelseförloppet stöds av

läkarintyget, samtalet till Larmcentralen samt AL och Hanna Bodens uppgifter. När det gäller

att bedöma tillförlitligheten av MVs uppgifter måste tas i beaktande den omständigheten att

hon visat sig ha en anmärkningsvärt hög promillehalt vid provtagningen senare på dagen, kl.

10.14. Polismannen Hanna Bodén, som får antas ha en viss vana vid att i sitt arbete möta

berusade personer och av att bedöma deras berusningsgrad, har dock inte uppfattat MV som

”speciellt berusad”. Hovrätten finner därmed att denna omständighet inte minskar

tillförlitligheten av Mvs berättelse“ (dokument 2, sid 12).

Eliasson (1997) menar man särskiljer på män och kvinnors sätt att dricka alkohol och det

finns också oskrivna tolkningar av detta beteende. Män som dricker kan använda

berusningsgraden som en ursäkt för hans beteende. Kvinnor kan inte se sin berusningsgrad

som någon ursäkt, man beskyller henne istället för att hon inte tagit sitt ansvar. Kvinnan

bryter mot de sociala normerna om de blir för berusade och då förlorar de även samhällets

respekt och beskydd (Eliasson 1997:189).

5.3 Tidigare sexuella mönster

I Amnestys undersökning tyckte en fjärdedel av de svarande anser att kvinnan har ett ansvar

vid våldtäkt om hon flörtat och hånglat med mannen före våldtäkten (Amnesty 2005:5).

Den 19 åriga kvinna fick i Svea Hovrätt sitt tidigare sexuella register utmålat. Kvinnan ansåg

sig själv att hon blev kränkt av frågorna hon fick under rättegången i tingsrätten. Kvinnan fick

bland annat redogöra för sina tidigare sexpartner och sexuella vanor. I den första

domstolsförhandlingen beskrivs kvinnans tidigare sexuella relationer med de två förövarna

vilket enligt lagen inte ska ha någon betydelse sedan lagändringen 1984. När den
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lagändringen infördes ska det inte ens tas i beräkning om man är gift med personen i fråga så

vad spelar det då för roll om man har haft sex innan den givna kvällen då brottet skedde (BRÅ

2005:7,s.15). Man kan bland annat läsa:

”Före den aktuella händelsen den 25 mars 2007 hade AJ haft sex med målsäganden vid ett

mycket stort antal tillfällen och även JK hade haft sex med målsäganden många gånger. Vid

ett tillfälle, nyårsafton 2006/2007, deltog alla tre samtidigt i en sexuell aktivitet” (Dokument

1, sid 2).

”En ytterligare omständighet som det inte går att bortse ifrån är att parterna tidigare haft sex

med varandra med vålds- och förnedringsinslag” (Dokument 1, sid 7).

Detta skulle innebära i ett förtydligare syfte att kvinna är sexuell och att hon tidigare hade haft

sex med dem båda. Det står dessutom att det inte går att bortse från, men lagen är formad så

att tidigare relationer och sexuella händelser är utan betydelse för domstolsbesluten. Det

infördes en ny utgångspunkt i lagen den 1 april 2005 att varje människa har rätt att bestämma

över sin egen kropp och sin sexualitet oavsett bakgrund (BRÅ 2005:7, s. 16).

5.4 Motstånd

I den nya lagen ska man inte heller behöva bevisa att tvång eller våld ha förekommit. Men i

Amnestys undersökning framkom det att var femte person tycker att kvinnan har ett ansvar

vid våldtäkt om hon inte gör fysiskt motstånd eller skriker (Amnesty 2005:5). I det flesta fall

där våldtäkt har skett visar inte offret på några påtagliga skador kroppsligt eller genitalt. Det

är svårt i många fall särskilja på vanliga svullnader ifrån vanligt samlag till där det har skett

ett sexuellt övergrepp. Men i vissa fall har våldet varit så pass intensivt att tydliga skador både

på bålen, ändtarmen, armar, ben och genitalt. Det kan handla om blödningar, rivmärken,

blåmärken som kan finnas runt om på hela kroppen eller genitala skador. Detta finns på runt

hälften av offren som anmäler sin förövare. (NCK 2008:17) I NCK handbok kan man läsa om

rättsprocessen och de skriver bland annat om just om ord mot ord samt om det har

förekommit motstånd.

”på bevisning för att åtal ska kunna väckas kan se olika ut i olika situationer. Om en person

som anmält en våldtäkt saknar fysiska skador och den misstänkte medger att samlag skett men
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att det var frivilligt, är fynd av spermier inte av någon större betydelse. Kan åklagaren inte

visa att samlaget varit tilltvingat riskerar förundersökningen att läggas ned” (NCK 2008:66).

Det är hos åklagaren anmälan om våldtäkt ska bedömas. Om åklagaren finner tillräckliga skäl

kan ärendet prövas och väcka åtal mot förövaren men det finns två grundläggande kriterier för

detta. För det första ska åklagaren ta ställning till om det är ett brott som föreligger, sedan

prövar han styrkan i bevisningen. Det är viktigt att bevisningen är tillräckligt stark så att

åklagaren med sina objektiva grunder kan förvänta sig en fällande dom (NCK 2008:66). Men

det är inte ofta det leder till en fällande dom och överklagande är väldigt vanligt. I NCK:s

handbok kan man läsa följande.

”Det är vanligt med överklagande i sexualbrottsmål. I en undersökning framgick att cirka 66

procent av åtalspunkterna överklagades till hovrätten. En förklaring till detta kan vara att en

stor andel av de tilltalade förnekat gärningen. I undersökningen förnekade cirka 88 procent

av dem som åtalades för våldtäkt att brott hade begåtts” (NCK 2008:70).

Om man ser till rättegångshandlingarna så har det förekommit både våld och tvång. Kvinnan

har gråtit, fått örfilar för att ”hålla käften” men hon har fortsatt att sparkas och rivas men inte

lyckas komma loss och i domarna kan man läsa följande.

”Enligt JK sade hon inget “stoppord”. Målsäganden har berättat att hon sade ifrån första

gången genom att säga “men sluta” när det gjorde ont till följd av att någon av männen

började ha analsex med henne. Därefter sade hon nej, skrek allt vad hon kunde och försökte

komma loss genom att slåss, rivas och sparkas med underbenen” (Dokument 1, sid 7).

”Vid undersökningen konstaterades att målsäganden företedde tecken på våld mot ansikte,

huvud. armar, ben, bål, underliv och ändtarm. Vissa av skadorna dokumenterades vid

undersökningen med digitalkamera och fotografierna har företetts vid huvudförhandlingen”

(Dokument 1, sid 2).

“Hon har berättat att hon gjort så mycket motstånd hon kunnat bland annat genom att

försöka rivas och sparkas. Hon lyckades dock inte komma loss, eftersom de båda tilltalade

växelvis suttit på henne och tryckt ner hennes huvud i en kudde“ (Dokument 2, sid 12).
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I dokumentet märker man att kvinna verkligen försökt att ta sig loss och bett dem sluta.

Susan Brownmiller (1976) menar på att våldtäkt är en aggressiv handling som i sin natur

nedvärderar och avhumaniserar kvinnan. Vilket denna situations beskrivning ovan verkligen

styrker en blid av en nedvärderad kvinna när hennes huvud trycks mot kudden medan

förövarna sitter på henne. Brownmiller ansåg att män är av naturen rovdjur och kvinnan är

deras byte och denna kvinna borde kunna bekräfta denna teori att känna sig som ett byte av

två rovdjur som lyckats fånga henne (Abbott & Wallace 1998:281). Dessutom med tanke på

allt våld som förekom och de skador hon fick anser jag att det är konstigt att det ifrågasatts

om det var frivilligt. Men kvinnan hade även i det rättsliga sammanhanget behövt förklara sig

exakt hur hon hade visat att hon inte ville ha sex med männen längre. Hon hade då sagt att

hon hade rivits och tappat sina lösnaglar. När männen sedan blev anmälda gjordes en

undersökning i den angivna lägenheten och det kan man läsa om i det första domstolsbeslutet.

”En platsundersökning av lägenheten gjordes den 27 mars 2007 utan att några tecken som

skulle kunna tyda på att strid förekommit kunde iakttas. I soppåsen påträffades ett örhänge.

Inga större mängder löst hår kunde anträffas i sängen eller i dess närhet. På det ganska

dammiga golvet låg enstaka hårstrån som gav intryck av att ha legat där en längre tid. Inga

lösnaglar påträffades i lägenheten men däremot anträffades en lös nagel på golvet utanför

hissen en våning nedanför lägenheten” (Dokument 1, sid 3).

Det märkbara med denna situation är att våldtäkten ägde rum den 24 mars alltså tre dagar

innan undersökningen gjordes av lägenheten. Männen har då vetskap om att de är anmälda

och har gott om tid att städa lägenheten och sanera alla spår som kan leda till misstanke. Men

det anses i alla fall som att det kan stödja männens trovärdighet när inga spår går att finna i

lägenheten.

5.5 Relation till förövaren

1984 då skrevs våldtäktslagen om till att tidigare relationen mellan offret och förövaren inte

längre skulle spela någon roll. Innan lagändringen var relationen till förövaren i högsta grad

väsentlig gällande våldtäktsmål. Men i den nya lagen beslutades att relation mellan offret och

förövaren inte längre skulle vara avgörande för brottsrubriceringen (BRÅ  2005:7 sid.15). Så

sent som 1965 blev det kriminellt att våldta sin egen fru så vad har då en tidigare sexuell

kontakt för betydelse för rättens beslut (Abbott & Wallace 1998:282). Det som ska gälla i

rättsliga sammanhang och räknas som våldtäkt är att om en man genom våld eller hot tvingar
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en kvinna mot sin vilja till sexuellt umgänge. Lagen i dag menar på att denna definition skall

gälla oberoende av tidigare relation som offret och förövaren kan ha haft. En våldtäkt inom

äktenskapet, kompiskretsar eller en främlings våldtäkt skall bedömas lika. Men ca en av tio

tycker att det är en förmildrande omständighet för gärningsmannen om han har ett fast

förhållande med våldtäktsoffret framgår i Amnestys undersökning (Amnesty 2008:5).Men

även 20 år efter att lagen trädde in så är just relationen till förövaren märkbart påtaglig vid

rättegången. Förutom att det har haft sex med varandra som tidigare redovisats så beskrivs

även sociala relationer till förövaren som kvinnan har haft.

”Slutligen bör också nämnas att det framkommit att målsäganden sett upp till AJ och JK med

anledning bl.a. av den ställning de haft i kretsar som festar vid Stureplan”

(Dokument 1, sid 8).

”att målsäganden i vart fall inledningsvis haft känslor för AJ och JK samt att målsäganden

genom den sexuella relationen med de tilltalade kommit in i nämnda kretsar” (Dokument 1,

sid 8).

”Utredningen får anses ge vid handen att målsägandens sociala ställning i någon mån varit

beroende av hennes relation till AJ och JK och att det kan förhålla sig så att målsäganden

varit angelägen att hålla sig väl med de tilltalade”

(Dokument 1, sid 8).

”En ytterligare omständighet som det inte går att bortse ifrån är att parterna tidigare haft sex

med varandra med vålds- och förnedringsinslag”

(Dokument 1, sid 7).

Om kvinnan har sett upp till männen eller haft känslor till någon av dem har inget med brottet

i sig att göra. Kvinnan har inte nekat till att hon kände männen, haft sex med dem innan men

just denna gång spårade allt ur och kvinnan blev utsatt för en brutal våldtäkt. I domen står det

att männen inte förstod bättre av vad som hände, eller att kvinnan verkligen menade nej.

”Att målsäganden i så fall efter det att de sexuella aktiviteterna avslutats känt sig våldtagen

är inte förvånande och hon kan också först då ha kommit till klarhet med att hon blivit

utnyttjad, förnedrad och sviken av sina vänner.
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Tingsrättens samlade bedömning är att det inte kan bortses från möjligheten att

omständigheterna varit sådana att AJ och JK uppfattat att målsäganden inte tvingades till

fortsatta sexuella aktiviteter. Enligt tingsrättens mening kan det sålunda inte anses ställt utom

allt rimligt tvivel att AJ och JK haft för straffbarhet erforderligt uppsåt. Åtalet skall

följaktligen ogillas” (Dokument 1, sid 8).

Att männen inte förstod att de hade våldtagit kvinnan, att man våldför sig på en människa så

att stora fysiska sår uppstår och blåmärken uppkommer är väl inget någon vill vara med om

oavsett vilken relation man har. Dessutom kan man läsa att de båda männen dagen efter skrev

ett sms till varandra som visade på att de själva visste att det de gjorde var fel.

”Samma dag på eftermiddagen skickade JK ett SMS till AJ och fick svar enligt följande:

“Vi berättar inte det med MV för någon. Men fan va Gött det är med förnedring MV är vår

gänghora och så ska det vara”.

“tyst som i graven ha ha. ja hon är underbar” (Dokument 1, sid 2)

5.6 Sammanfattning

De ovannämnda rättegångsförhandlingarna visar att ett fokus riktas hela tiden mot kvinnans

beteende. Man tar fram både gamla och nya beteendemönster som kvinnans liv har präglats

av. Även om det finns en förståelse att kvinnan blivit oerhört kränkt vid våldtäkten, väljer

rätten att fokusera på vilken relation hon har till männen, hur mycket alkohol hon har druckit

och hennes tidigare sexuella vanor. Detta trots att klädsel, alkohol, tidigare sexuella mönster,

motstånd och relationen hon har haft till förövarna i lagens mening inte ska tas i beaktning, så

ligger det till grund för beslutet. Eftersom rättegångshandlingarna lägger väldigt stor fokus på

dessa aspekter istället för att lyssna till kvinnan och studera de läkarutlåtandena som styrker

händelsen, kan det tolkas som att de brister att följa lagen.

Studien av rättegångshandlingarna ger en uppfattning att det handlar om att hitta fel hos

kvinnan så att man kan förstå männens agerande vid den givna tidpunkten. Är det detta

felsökande av kvinnan det som skrämmer kvinnan till tystnad?

För att förstå hur en kvinna känner sig när hon har varit med om en våldtäkt valde jag att

intervjua en kvinna som blivit drabbad men som valde att inte göra en anmälan. Denna kvinna

kan ge mig en förklaring till varför man väljer att inte stå på sig och få sin sak prövad och få

upprättelse.
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5.7 Intervju med ett våldtäktsoffer

Intervjun skedde hemma hos kvinnan en eftermiddag över en fika som jag hade tagit med

mig. Situationen till en början kändes lite tung och jag visste inte riktigt hur jag skulle börja.

Ämnet är känslig och vi båda visste vad jag var där för. Man kunde märka att hon kände sig

lite stressad över att jag var där och skulle ställa frågor om en situation som hon har försökt

att lägga bakom sig. Jag började med att berätta lite allmänt över den utbildning som jag går

och hur tacksam jag var att hon ställde upp och försäkrade henne än en gång att jag aldrig

kommer att avslöja vem hon är i mitt skolarbete. Sedan efter en stund hade hon kunnat samla

sig tillräckligt och vände sig mot mig, men hon stod fortfarande kvar vid diskbänken med

trasan i handen. Men hon sa högt och tydlig att jag skulle köra igång så att hon fick det gjort.

Jag började med att be henne berätta lite om den angivna kvällen då våldtäkten skedde. Hon

berättade då att de var en kväll som alla andra partykvällar. Hon och hennes kompisar

brukade som vanligt efter en dag på högskolan träffas i kårpuben. Den angivna kvällen

festade tjejgänget som vanligt, kvinnan drack ca 6 öl och två tequila drinkar i puben. Det var i

slutet på terminen och alla inväntade sin skolavslutning och stämningen var väldigt hög. Efter

ett par timmar bestämde sig tjejerna för att åka in till stan till ett diskotek och dansa loss. Där

drack hon ytterligare en öl och en shot och dansade till ca 02:00 på morgonen. Efter det

bestämde hon och sina vänner för att äta nattamat. Men när dom kom ut från dansstället så

tappade hon snabbt bort sina vänner. Kvinnan stod då kvar utanför stället ett bra tag och

pratade och skojade med ett par killar, hon vet inte vilka de var men hon hade sett dem

tidigare på dansgolvet. När hon märkte att vännerna inte dök upp bestämde hon sig för att gå

hem själv. Kvinnan bodde centralt och det var bara några kvarter från diskot. Kvinnan

berättade då att när hon var på väg hem så dök en man upp bakom en av de gamla trävillorna.

Han började prata trevligt med henne om hon hade haft det trevligt under kvällen. Kvinnan

visste inte vem mannen var men hon trodde att det var en var en av killarna som hon hade

pratat med utan för dansstället precis innan hon gick hem. Till en början var han rolig och

skämtsam och försökte övertala henne att följa med på en efterfest och pratade om att en ung

kvinna inte borde gå ensam mitt på natten. Men kvinnan avböjde och gick vidare och killen

följde efter. Efter ett tag så märkte kvinnan att det inte stod rätt till. Hon har inte så klara

minnesbilder eftersom hon hade druckit en hel del under kvällen men hon minns att han

föreslog att de skulle hångla. Man kunde märka att kvinnan började tycka att händelsen var

jobbig att tala om och hon la händerna för huvudet och sa att hon försökte gå ifrån honom.

Men när hon kom hem till huset där hon bodde så fans det ett valv till porten, där slog han till
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henne så att hon föll omkull. Hon blev fruktansvärt rädd berättade hon att kände sig maktlös

och värdelös. Hon berättade att hon försökte ta sig loss men att hans storlek gjorde det

omöjligt och att han dessutom hotade henne så hon vågade inte göra motstånd.

När jag frågade henne om hon anmälde våldtäkten och hur hon kände inför att göra det så

svarade hon

”Min kompis nästan tvingade mig att klä på mig. Sedan åkte vi ner till stationen men det

var fruktansvärt, hon fick mig att kännas som att allt var mitt fel, att jag skulle ha varit

mer försiktig. Frågade varför jag inte kommit direkt och hur mycket jag druckit under

kvällen”

Hon berättade sedan att hon kände sig dum och att hon anklagade sig själv för att hon drack

för mycket och att hon gick hem själv. Dessutom så hade hon inte anmält direkt och redan

duschat vilket förstör stora delar av bevisen. Kvinnan som tog emot anmälan ville dessutom

att hon skulle åka upp till sjukhuset för undersökning vilket kvinnan inte ville.

”Fatta vad förnedrande, man har just blivit våldtagen och då ska någon annan också va

och peta på en lite överallt, aldrig säger jag bara”

Hon berättade sedan att inget hände med anmälan eftersom hon inte visste vem killen var och

hon hade inte heller genomfört någon undersökning så det fanns inga dokumenterade bevis.

Sedan mot intervjuns slut frågade jag henne om kvinnans rätt i samhället gällande våldtäkt

och då svarade kvinnan.

    ”Egentligen är det helt sjukt att bevisbördan ska ligga hos kvinna, men man

förstår ju att dom måste ha bevis. Men jag skulle personligen aldrig ge mig in i rättsliga

sammanhang och bli utmålad. Jag vet att jag inte är någon ängel och jag skulle inte vilja

att det kom fram i rättegången där alla kan titta. Fy säger jag bara, men jag beundrar

dem som gör det. För dom borde inte komma undan så lätt”

När intervjun var över satt vi och småpratade lite och då tog jag upp det här med

”Stureplansprofilerna” och frågade henne vad hon ansåg om fallet. Man kan säga att hon var

helt på kvinnans sida och hon störde sig på att dom inte trodde henne till en början. Men hon
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var så glad att det verkligen finns tjejer som orkar kämpa för rättvisan och vågar möta sina

egna demoner i rättegången.

 6. Sociologisk analys och tolkning

Det mest slående och gemensamma påståendet mellan Bourdieu och feministisk teori om

våldtäkt är att penisen är en symbol för våld mot kvinnan. Ett sätt att få makt över kvinnan

och att hon kan känna sig underlägsen mannen i vissa situationer. Våldet mot kvinnan är

enligt Bourdieu (1999) av symbolisk art som leder till en normalitetsförklaring av

händelseförloppet. Kvinnan är ett objekt och genom socialisationen av våra könsroller skapas

också en acceptans hur man kan behandla en kvinna. Kvinnorollen är så förankrad i våra

givna i våra samhällsnormer att kvinnans könshabitus blir fast i ett rollsystem. Kvinnan är

underlägsen i rättsliga sammanhang där mannen är normen och kvinnan enbart är objektet

som måste tydliggöra sig själv för att bli hörd eller trodd är tydligt. Att lagar ändras och

tydliggörs till kvinnans fördel har ännu inte riktigt börjat efterföljas. Lagen säger en sak men

domslutet baseras inte efter lagtextens innebörd så utslaget blir något annat. Kvinnan har

fortfarande bevisbördan när hon väljer att anmäla förövaren och det leder till rättegång.  Det

är ett hårt klimat som kvinna behöver utsättas för i rättsliga sammanhang där hela hennes

trovärdighet anspelas på kvinnans beteende före, under och efter våldtäkten (Diesen &

Lernestedt 2005:222). Dessutom måste hon våga utsätta sig för läkarundersökningar, förhör

och utmålas i offentligheten. Kvinnan har kanske lagen på sin sida men har hon inte uppfört

sig enligt de normer som förväntas av en kvinnas beteende i samhällets grundläggande men

dock osynliga lagar, kan det leda till bevissvårigheter. Eftersom många låter bli att söka

professionell hjälp direkt efter våldtäkten där man genom en medicinsk undersökning kan

dokumentera och genomföra en spårsäkring av händelsen, så kan bevisen av händelsen inte

säkerställas (NCK Handbok 2008:30-31).

Det råder en omedveten bild av kvinnans trovärdighetsgrad som styrs av samhällets fördomar

mot kvinnan. Ett samhälle som fortfarande är starkt präglat av patriarkatet som leder till en

minskad trovärdighet för kvinnan i rättsliga sammanhang. Bourdieus (1999) teori om det

symboliska våldet målar upp en bild av kvinnan som förtrycks genom att kvinnan

misskännande och erkännande via kommunikation. Bourdieu använder sig av en förklaring

hämtad från Virginia Wolf att detta förtryck visar sig genom att sätta ”mystiska gränser” som

ger en uppdelning mellan könen. Denna uppdelning faller sig så naturlig så att den anses vara

godtrycklig och att den neutraliseras genom den sociala konstruktionen. Således ges det en
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tydlig bild av det symboliska våldet även i rättsliga sammanhang där den manliga dominansen

är påtaglig. Eftersom kvinnan måste bevisa sin trovärdighet och att det inte är förövaren som

måste bevisa sin oskyldighet. Kvinnans anmälan och bevisbörda är ett misskännande av henne

som människa, att hon bevisligen måste kunna visa sin oskuld eller nekande till samtycke. Det

är genom misskännande av vad som hänt kvinna man kan förstå vad Bourdieu menar med att

det symboliska våldet är djupt rotade i våra samhällsmönster och att man legitimerar och

godkänner detta beteende som något naturligt. Det symboliska våldet visar sig även genom att

om kvinnan inte lever efter det synsätt och de egenskaper som samhället eftersträvar så som

hög samhällsklass, bra utbildning, hustru, moder eller oskuld mm som ger kvinnan ett

skyddsvärde så förlorar hon även sin trovärdighet. Trovärdigheten som enligt Diesen och

Lernestedt (2005) minskar om man har utmanande kläder, lever promiskuöst och dricker

alkohol vilket många kvinnor gör idag.

Men det kan i sin tur inte vara någon ursäkt till att män som våldtar går fria i rättsliga

sammanhang. Men det osynliga symboliska våldet är just vad som sker när man misstror en

kvinna som sitter blåslagen och gråter med massor av intyg från läkare och personer som har

sett hennes psykiska slagenhet. Men rätten väljer i alla fall att kvinnan inte fullt ut kan tas på

allvar, det är ett symboliskt våld av ett rådande patriarkatiskt samhällsmönster. Genom

domarna av Stureplansprofilerna som har analyserats märker man tydligt att man fokuserar på

kvinnans beteende och om hon verkligen inte ville ha samlag med männen. Männen i sin tur

behöver inte förklara sig på samma sätt som kvinnan trots att de är dem som borde bevisa sin

oskyldighet. Det symboliska våldet nedvärderar kvinnans trovärdighet och förlöjligar det hon

varit med om. Detta gör man genom att även skämma ut henne i rättegången, genom att man

går in på detaljer och tidigare beteendemönster som egentligen är betydelselöst för

sammanhanget. Det är på så sätt det symboliska våldet får kvinnor att tiga om händelsen

eftersom de inte vill bli utblottade i rättsliga sammanhang. Tyvärr är det väl också så att

kvinnor väljer bort att anmäla just för rädslan att bli utpekade i rättegången, eller att kvinnan

själv saknar självförtroendet att slåss mot den dominerade samhällsbilden av en godtycklig

kvinna. Diesen och Lernestedt (2005) menar på att samhällets schablonbild av kvinnan och

man fungerar som ett normbildnade mönster i den rättsliga hanteringen av brott där könen

möts (Diesen & Lernestedt 2005:217). Att kvinnan ska möta sina egna inre demoner när hon

inte lever upp till schablonbilden av en godtycklig kvinna är ett misskännande av henne som

en fri individ som har rätt att bestämma över sig själv. Den intervjuade kvinna uttryckte sin

åsikt och rädsla gällande rättegångar hon ansåg att det är ett felaktigt sätt att få sin sak prövad.
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Att man ska behöva svartmålas och utpekas i den offentliga stolen när man inte själv är

vållande till brottet är att skrämma bort kvinnor och flickor från att anmäla.

I intervjun med kvinnan märkte man tydligt att hon tog avstånd att anmäla och ge sig in i en

lång rättsprocess just på grund att hon var rädd att svartmålas. Kvinnor bör inte behöva

genomgå en juridisk våldtäkt för att få sin sak prövad som Sue Lees ansåg att det var (Abbott

& Wallace 1998:282).

Det finns en tydlig distinktion mellan vad som anses vara manligt och kvinnligt i samhället

samtidigt som denna distinktion ifrågasätts allt mer. Kvinnor har tagit sig in i de så kallade

manliga områdena och utmanat den traditionella kvinnobilden om vad som förväntas av

henne. Hon arbetar i dag inom flera av de arbetsområden som tidigare dominerades av män.

I dag råder det en relativ jämställdhet när det gäller kvinnor och mäns positioner inom de

flesta samhälliga områdena. Vilket betyder att bilden av det traditionellt manliga är idag

hotad. Enligt Bourdieu (1999) är just våldtäkt ett sätt att visa sin manliga styrka och även få

kvinnan att känna sig underlägsen och eftersom våldtäktsfallen och anmälningar i dag ökar

kanske beror just på att kvinnan har gett börjat bryta mot de traditionella normerna och vågar

ge sig in i ett område som tidigare tillhörde männen. Dessutom att dagens kvinnor kan sina

rättigheter och inte anser sig vara underlägsna männen och att den traditionella

schablonbilden av kvinnan börjar urholkas. Det har alltid funnits en uppdelning i samhället

om vad som anses vara manligt och kvinnligt. Men eftersom kön är en social konstruktion

som utgår från mannen som den dominerande normen och kvinnan som underordnad så

kanske det råder en strid om fältet. Det naturaliserade förhållandet som är i grunden inskrivet i

våra kroppar som könshabitus med våra könsspecifika attribut där var kvinna och man vet sin

plats är inte längre lika självklar.

När en kvinna ger sig in i den manliga världen och dessutom anklagar honom för ett brott där

han måste försvara sig så förlorar han sitt dominansförhållande. Dominansförhållandet är

uppbyggt att mannen har en överlägsen position i förhållande till kvinnan. Bourdieu (1999)

menar att det finns en indelning av ting och verksamheter och då hänvisar han till sexuella

och andra, vilket kan ses som godtyckliga i isolerat tillstånd. Man gör en jämförelse mellan

manligt och kvinnligt genom att man placerar in subjekt och objekt i ett system av homologa

motsättningar som t.ex. hög/låg, kall/varm, rätt/fel mm. Dessa motsättningar påminner om

varandra men kan även särskiljas så som man/kvinna. Det finns centrala likheter genom att

båda könen är människor men även viktiga motsättningar som skiljer oss åt genom könen.
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Dessa skillnader om vad ses vara rätt/fel gällande män och kvinnors beteende är vad som

kommer fram i den rättsliga apparaten (Bourdieu 1999:19f). Men eftersom hela rättsystemet

är i grunden uppbyggt kring männens värld så har han en annan form av skyddssystem som

försvårar för kvinnan att bevisa sin trovärdighet. Enligt Diesen och Lernestedt (2005) handlar

hela rättshistorien att det är mannen som har huvudrollen och kvinnan som har birollen,

mannen ses som sexuellt subjekt och kvinnan som det sexuella objektet. Så om kvinna skall

kunna möta mannen på lika villkor i rätten så måste hon överstämma med bilden av ett offer

(Diesen & Lernestedt 2005:217). Så i den rättsliga apparaten så framkommer även dessa

motsättningar som Bourdieu (1999) talar om och kan beskrivas genom den bild av

madonnan/hora som kämpar för rättvisan. Detta fungerar som ett symboliskt våld som

avskräcker kvinnan för att ge sig in i den rättsliga striden.

Kvinnans rådande praxis om sitt beteende prövas hårt i rätten och hon utmålas som ett objekt

som måste försvara sig och enligt feministerna är det ofta våldtäktsoffret som hamnar i den

anklagade stolen i rättsliga sammanhang. Att kvinnan som har en biroll i det rättsliga systemet

får stå emot schablonbilder hur hon bör vara som kvinna. Om hon inte passar in i rollen som

en trovärdig kvinna så måste hon slåss för att få upprättelse. Kvinnan blir kränkt eftersom

hennes egen sexuella självbestämmande rätt sätts på spel, ville hon eller ville hon inte, det är

den stora frågan för rätten. Att kvinnan påstår i efterhand att hon försökte göra motstånd och

att hon sa nej kan man inte ta på riktigt allvar innan hon har lagt fram bevis.

Så enligt Bourdieu (1999) är just det symboliska våldet att man minimerar effekterna av det

fysiska våldet en kvinna har gått igenom. Man tystar ner och ignorerar de faktiska bevisen om

det våld en kvinna blir utsatt för i samhället och att det finns en grundläggande vilja i det

mansdominerade rättsystemet att rentvå männen från sitt brott. Rätten lyssnar till männen som

ställer sig i försvarslinje att de i sin tur inte förstod att kvinnan inte ville ha sex. Hans nekande

eller oförstånd får lagen att rentvå mannen eftersom mannen har brist i sitt uppsåt till våld.

Vilket i sin tur försvårar för kvinnan eftersom oftast står ord mot ord och att domen då inte

kan ställas utom all rimlig tvivel. I analysen av rättegångshandlingarna från

Stureplansprofilernas framgår det en tydlig bild att kvinnan inte ville men också hur männen

uppfattade situationen. Men i beslutet av det första dokumentet framgår det:

 ”Tingsrättens samlade bedömning är att det inte kan bortses från möjligheten att

omständigheterna varit sådana att AJ och JK uppfattat att målsäganden inte tvingades till

fortsatta sexuella aktiviteter. Enligt tingsrättens mening kan det sålunda inte anses ställt utom
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allt rimligt tvivel att AJ och JK haft för straffbarhet erforderligt uppsåt. Åtalet skall

följaktligen ogillas” (Dokument 1, sid 8).

Så när ord står mot ord så anspelar man på positiva och negativa faktorer som kan styrka

händelsen och speciellt de kvinnliga egenskaperna tas i beaktning.

Man använder sig av kvinnans personlighet och habitus för att måla fram en objektiv bild av

kvinnans beteende. Detta beteende är sedan vad som avgör hur domen kommer att sluta. Det

är inte längre brottet som står i fokus utan kvinnans sätt att leva i relation till mannens lust.

Feminister menar att det finns en uppfattning om att kvinnan i någon mån har ”förorsakat”

våldtäkten själv (Abbott & Wallace 1998:282). I analysen av domstolsförhandlingarna märker

man tydligt att man försöker hitta brister hos kvinnan som ursäktar männens beteende. Det

blev tydligt genom att rätten fokuserar mycket på kvinnans relation till männen, alkoholintag

och att hon har haft sex med männen faktorer som låg till männens fördel under rättegången.

Även Disen och Lernestedt (2005) hävdar att om kvinnan var berusad vid våldtäkten används

det till hennes nackdel. Men även faktorn som promiskuöst leverne som domstolen tydligen

anser att kvinnan lever eftersom hon har varit sexuellt aktiv med båda männen vid olika

tillfällen utan att ha någon relation till dem förutom att hon såg upp till dem. Såväl

domstolsförhandlingarna som Jeffner (1998) och Amnesty (2008) bekräftar detta i sina

undersökningar om människors syn på offret gällande våldtäkt och att rättsväsendet

fortfarande bryr sig om berusningsgrad och sexuella vanor vilket i sin tur leder till minskad

trovärdighet av kvinnan som Disen och Lernestedt (2005) hävdar. Många feminister ansåg att

just denna brist gällande kvinnans trovärdighet är en skymf mot kvinnan som person eftersom

hon inte kan ses som en tillförlitlig källa till det brott som har begåtts mot henne (Abbott &

Wallace 1998:283).

Man kan ställa sig frågor som, är det skillnaden i våra könshabitus som skapar en distinktion

mellan vad som anses vara manligt och kvinnligt accepterat. För det som också är tydligt i

domstolsförhandlingarna är varför ifrågasätts inte männens berusningsgrad eller tidigare

sexuella vanor. Dessa män har som kvinnan också festat och varit sexuellt aktiv innan den

angivna händelsen, varför är inte detta ett bevis för att deras trovärdighet minskar?

I intervjun med den våldtagna kvinnan sa hon klart och tydligt att hon aldrig skulle ge sig in i

den rättsliga processen eftersom hon var rädd för vad som skulle komma fram om henne. Ska

verkligen en kvinna känna rädsla inför att anmäla för att det ska komma fram i bevisningen
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hur hon brukar vara rent generellt. Att advokater ska rota i kvinnans bakgrund för att finna fel

och brister som kan stärka männens försvar. Finner försvarsadvokaten en del ”dåliga sidor”

hos kvinnan så målas det upp en bild av en kvinna som kan anses vara mindre trovärdig. Var

finns befogenheterna i det, och vad har det för betydelse när en kvinna vill få upprättelse för

ett brott som har begåtts mot henne? En kvinna bör känna en trygghet i att när hon anmäler en

förövare att den självaste processen sköts professionellt utan ett försök att skrämma bort

kvinnan eller att hon tar tillbaka sin anmälan för hon inte passar in i bilden av en skyddsvärdig

kvinna. Disen och Lernestedt (2005) menar också, som jag visat tidigare, vilka positiva

förutsättningar en kvinna bör kunna tillskrivas för att hennes trovärdighet skall öka. Sedan

kan man även fundera över varför en kvinnas trovärdighet skulle minska bara för att hon

tidigare har varit sexuellt aktiv och att hon brukar dricka alkohol och klä sig ”utmanande”,

ligger verkligen kvinnans trovärdighet i relation till det? Om trovärdigheten baseras på detta

så skulle många av dagens kvinnor anses som ett lovligt byte som killar i sin tur vet har svårt

att få upprättelse för att de lever på ett visst sätt. Bourdieu (1999) menar att det symboliska

våldet handlar om ett misskännande av det andra könet möjligheter. Ett symboliskt våld som

minimerar effekterna av utnyttjade kvinnor genom att människor inte ser eller glömmer att det

faktiskt finns fysiskt våld mitt ibland oss som våldtäkt. Kvinnans upprättelse i rättsliga

sammanhang försvåras i sin tur på grund av det symboliska våldet som sprids vidare genom

generationer. Man kanske inte anser att det råder en patriarkal struktur även i rättsliga

sammanhang men eftersom kvinnans beteende prövas och inte männens i samma mån som

kvinnan så finns det bevisligen en patriarkal struktur även i rättens sfär. Visst är det dock som

Diesen och Lernestedt (2005) hävdar att det även finns faktorer som är negativa till männen så

som kriminellt belastade, drogpåverkade och socialgrupp III/Invandrare. Men bevisligen är

det inte enbart en viss grupp män som våldtar eftersom det förekommer i alla samhällsgrupper

så det bör inte vara svårare att få någon fälld på grund av exemplariska levnadsförhållanden.

Slutligen kan man beskriva att det finns tydliga riktlinjer om vilka kriterier som gör kvinnan

trovärdig eller icke trovärdig i en rättegång gällande våldtäkt. Om kvinnan skall ses som

trovärdig bör hon inte dricka alkohol, inte vara sexuellt aktiv utanför ett förhållande och göra

ett motstånd som är mätbart vid en undersökning. Kvinnan bör också anmäla direkt och visa

sig vara uppgiven och inte haft någon relation till förövaren. Sedan får hon hoppas att

förövaren är kriminellt belastad och från socialgrupp III så att rätten inte ifrågasätter hans

delaktighet till våldtäkten.



48

En våldtäkt är trots allt ett brott som kränker vederbörande så djupt och det är konstigt att man

kan inte ens lita på personens ord utan man måste ifrågasätta om man egentligen inte ville bli

förnedrad. Kanske är det som feministerna påstår att det finns en tro att en del kvinnor vill bli

våldtagna och att de provocerar fram det genom att leva promiskuöst och flörta förövaren till

sig.  Kanske är det som Bouquet (1995) ansåg att i våldtäktsrättegångar så ställer advokaterna

irrelevanta frågor till kvinnan som inte har något som helst att göra med våldtäkten för att visa

att de uppmuntrade till våldtäkten själva (Abbott & Wallace 1998:282). Dessutom genom att

dricka alkohol frivilligt blir kvinnan mer ett lovligt byte som Eliasson (1997) ansåg.

7. Egna reflektioner

Det stora problemet, som jag ser det, är att det inte finns tydliga riktlinjer inom rättsväsendet

om hur man får behandla en kvinna i rätten. Vi har redan fastställt att kvinnan har lagen på sin

sida, hon får vara berusad och tidigare sexuella mönster är inte av betydelse och dessutom så

får alltid en kvinna säga nej precis när hon vill. Men problemet ligger inte i lagen, den har

arbetats om många gånger och man kan idag säga att den är så bra utformad så att en kvinna

skall kunna fokusera på brottet och inte sitt beteende. Lagen har skapat ett skyddsvärde för

alla kvinnor oavsett bakgrund, beteende eller relationer men det är det mänskliga faktorerna

som genererar att lagen inte efterföljs. Det är det som finns inristade i våran egen habitus och

våran syn på hur en människa ska bete sig som har förts vidare i generationer, som får utslag i

rättsliga samanhang. Det är så det symboliska våldet fungerar enligt Bourdieu (1999) och han

refererar till ett tankesätt av Immanuel Kant:

”kvinnorna kan inte personligen försvara sina rättigheter och rättsliga angelägenheter, lika

litet som det är deras sak att föra krig; de kan endast göra det genom förmedling av en

representant” (Bourdieu 1999:95).

Man kan ställa sig frågan vad eller vem det är som ska representera kvinnan när hon blir utsatt

för en våldtäkt? Är det genom lagen som hon har sin representant eftersom hon inte kan

personligen försvara sig själv. Men varför fungerar det inte som lagen är strukturerad? Är våra

dolda fördomar och förväntningar av kvinnans beteende så starkt inristade så att lagen inte

kan tillämpas fullt ut om inte kvinnan följer den norm som samhället förväntar av henne?

Varför ifrågasätts kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt så hårt, finns det någon

grundläggande tro i samhället att kvinnor är lögnare. Att kvinnan bara vill sätta dit män som

inte gör som de vill. Bourdieu (1999) skriver om kvinnas mystik och att de tillämpar ritualer
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och på så sätt kan de hålla sig underlägsna till männens dominans. Bourdieu menar på att

kvinnan som ständigt utsätts för kränkning är försedda med svaghetens alla vapen som

djävulsk list och trolldom (Bourdieu 1999:65). Är det denna djävulska list som får kvinna att

av rent förakt på grund av kränkning anmäla män för våldtäkt bara för att hämnas. Tror rätten

att kvinnor är manipulativa i sin art att de vill förgöra män igenom anklagelser som saknar

förankring i verkligheten. Det finns nog inte många som skulle ge sig i kast med en rättegång

bara för att hämnas och om det nu skulle vara fallet så skulle det kunna räknas på en hand per

år viket inte antalet våldtäkter kan göras. Om en man skulle bli utsatt för våld så som

misshandel eller rån skulle någon verkligen ifrågasätta om han själv ville det. Att han full och

skrytsamt visat upp sig inne på krogen och viftat med sina sedlar och på armen blänker en

Rolex’ klocka. Har han då självförvållat lyckats göra någon så intresserad att råna honom. Om

så var fallet skulle det då kunna ses som en godtagbar ursäkt till att brottet begicks. Eller att

en man har varit full och så provokativ så att han förtjänade att bli slagen, skulle rätten då fria

männen som misshandlade honom.

Dessutom att våldet mot kvinnor upplevs som något så vanligt därför att genom det har gått

igenom en normaliseringsprocess så att det finns djupt inrotat i vårat samhälle och inte tas

riktigt på allvar är vad Bourdieu refererar till när det handlar om ett symboliskt våld. Detta

sexualiserade våldet mot kvinnor hörsammar med den manliga dominansen genom makt och

kontroll vidmakthålla den samhällelige maktobalansen mellan könen. Rättssamhället väljer att

särskilja på olika våldsbrott, fysisk misshandel behandlas annorlunda i relation till sexuellt

våld men skadorna både fysiskt och psykiskt kan vara grövre vid sexuellt våld. Men det är

dock svårare att anmäla och få sin sak prövad av rätten om de handlar om sexualiserat våld än

misshandel. Det sexualiserade våldet som våldtäkt är, krymper alla kvinnors livsområden

eftersom det begränsar kvinnan i det offentliga rummet. Man kan till en början tro att våldtäkt

har med sexualitet att göra men det handlar egentligen om en makthandling.

7.1 Sammanfattande avslutning

Studien tar fram en del mörka fakta och lyfter fram dem i ljuset. Även fast det som anses vara

naturligt i rättsliga sammanhang behöver inte nödvändigtvis alltid vara det rätta. Att kvinnan

ska granskas hela vägen ut i fingertopparna för att man ska kunna mäta hennes trovärdighet

och att det finns en grundläggande ”skylla sig själv” kod i samhället är relativt uppenbart av

studien anser jag. Kvinnan ska hela tiden granskas som objekt i den sociala konstruktionen

och han har en hel del krav på sitt utseende och uppförande för att anses som en anständig
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kvinna. Men samhället ger också en helt annan bild hur en kvinna bör vara, det är inte alltid

den perfekta husmodern som är det rådande idealet. Det finns flera motsägelsefulla normer

ute i samhället som kvinnan hela tiden måste tacklas med. I den ena stunden möts hon av

reklambilder och tvesändningar som lyfter fram den sexiga kvinna med utmanade kläder och

ett välsminkat ansikte som den rådande idealkvinnan. Följer kvinnan dessa utseendenormer

och klär sig därefter så möts hon av en skylla sig själv attityd eftersom hon har frivilligt tagit

på kläder som anses vara utmanande. De hårda förväntningar som alltid härrör till en kvinnans

utseende och beteende som måste balanseras till en ”ordentlig kvinna” i rätten, men samhället

möts kvinnan av en helt annan bild om vad som är idealet. Men det finns också en

grundläggande syn på kvinnan som tillmötesgående och att hon alltid ska ställa upp för andra

oavsett vad det kostar henne. Så om en kvinna säger nej till en sexuellhandling så måste hon

tydligen göra så mycket motstånd som det bara går för att hennes nej ska uppfattas som ett

nej.

Kvinnan bör i sin tur inte heller ta några risker med att dricka alkohol eller ha någon form av

sexuell historia som är utan för äktenskapet för att anses som den optimala trovärdiga kvinnan

i rätten. Men dessa krav på kvinnan stämmer inte överens med hur verkligheten ser ut idag.

En kvinna har en självbestämmande rätt över sin kropp och bör få använda de kläder som hon

vill ha. Hon bör också få dricka alkohol och vara sexuellt aktiv utan att kvinnans trovärdighet

skall kunna minska. De socialt konstruerade mönstren som finns i samhället om hur en kvinna

bör vara är snedvridna och innehåller fortfarande normer från ett förlegat samhälle. Kvinnan

hålls fast genom det symboliska våldet som begränsar hennes frihet och möjligheter att få

upprättelse för ett brott som hon själv inte har begått. Rätten bör vara mer tydlig om vilka

kriterier som ska gälla under rättegången och följa lagen på ett mer tydligt sätt. För det spelar

ingen roll hur en kvinna ser ut eller vad hon gör, våldtäkt har inte med det att göra. Våldtäkt är

en makthandling som utövas i alla kulturer och har inget som helst att göra med kvinnans

levnads sätt. Rätten bör fokusera på det verkliga och det viktiga, att kvinna har blivit kränkt

av en eller flera män som borde stå tillsvars för den handling de har begått. Det är inte upp till

kvinnan att bevisa sin trovärdighet utan det är gärningsmannen som ska försöka bevisa sin

oskuld utan att ge sig in i kvinnans levnadsförhållande och beteendemönster. Att kvinnan har

bestämmande rätt över hennes kropp borde ses som en självklarhet. Män och kvinnor bör

också respekteras och behandlas på ett och samma sätt i den svenska domstolen.
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7.2 Slutord

Jag har i denna studie försökt analysera och förstå vad som har framkommit i dokumentena av

Stureplansprofilernas domar utifrån litteraturen på ett objektivt sätt. Men i studiens gång kan

jag inte blunda för det självklara, det finns inget ordentligt skydd för en kvinna som ska ge sig

in i en rättsligprocess gällande våldtäkt. Kanske är kvinnan jämställd på många plan

åtminstone i teorin men i praktiken är hon fortfarande en underlägsen kvinna som måste rätta

sig efter de rådande normerna i det offentliga rummet. Normer som är så hårt

socialtkonstruerade och är tillrättalagda till mannens fördel. Våldtäkt är också ganska

svårtolkat i lagboken och det finns många fallgropar en kvinna bör akta sig för om on ska ha

en ordenlig chans till upprättelse. Kvinnan i dokumentanalysen fick kämpa hårt för att vinna

rättegången och få de båda männen fälld för grovvåldtäkt. Men det var en hård väg att vandra

där hon fick utstå både det ena och andra. Tv och tidningar kritiserade henne hårt, rätten

tvekade om hennes trovärdighet och hela kvinnans livshistoria blev en offentlighandling.

Denna symboliska övervakning kryper in i rättssalen och tar form som ett symboliskt våld

som skrämmer kvinnan till att anmäla sin förövare och ta upp striden om upprättelse. Jag

hoppas för jämställdhetens skull att detta tydliga fenomen om kvinnans blottelse i rättssalen

skall upphöra och att rättegången ska vila sina bevis på faktiska händelse som har med

våldtäkten att göra. Men min inre fråga om varför män våldtar oskyldiga kvinnor kvarstår. Jag

vet att det handlar om ett maktspel men jag anser att det är männen själva som spelar spelet

utan att kvinnan är med på planen. Så makten måste vara ett spel mellan männen som tydligen

är rädda att framställa sig själv som fikusar som Bourdieu skrev.
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BILAGA 1 Dokument 1. Stureplansprofilerna dom 2007-05-04

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 6
DOM
2007-05-04 meddelad i Stockholm
Mål nr B 7409-07

PARTER (Antal tilltalade: 2)
Åklagare
Kammaråklagare Anita Kjellén City åklagarkammare i Stockholm
Målsägande MV
Målsägandebiträde:
Advokat Göran Rangmar
Göran Rangmar Advokatbyrå AB Carl-Gustaf Lindstedts gata
Tilltalad
AJ
Offentlig försvarare:
Advokat Björn Sandin
Försvarsadvokaterna Stockholm HB Box 12107 102 23 Stockholm

DOMSLUT
Åtalet ogillas.

BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M. M.
1. MVs skadeståndsyrkande ogillas.
2. Björn Sandin tillerkänns ersättning av allmänna medel med
sextiofemtusenfyrahundrasextiotre (65 463) kr. I beloppet ingår mervärdesskatt med 13 093
kr.
3. Göran Rangmar tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde
med trettiotusentvåhundratjugofem (30 225) kr. I beloppet ingår mervärdesskatt med 6 045 kr.
4. Kostnaden för försvar och målsägandebiträde skall stanna på staten.
3
PARTER (Antal tilltalade: 2)
Åklagare
Kammaråklagare Anita Kjellen City åklagarkammare i Stockholm
Målsägande MV
Målsägandebiträde:
Advokat Göran Rangmar
Göran Rangmar Advokatbyrå AB Carl-Gustaf Lindstedts gata 10 112 69 Stockholm
Tilltalad
JK
Offentlig försvarare:
Advokat Henrik Hedenstierna Advokatfirman Hedenstierna AB Birger Jarlsgatan 42 114 29
Stockholm

DOMSLUT
Åtalet ogillas.

BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M. M.
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1. MVs skadeståndsyrkande ogillas.
2. Henrik Hedenstierna tillerkänn ersättning av allmänna medel med
sextiosjutusenfyrahundrafcmtioätta (67 458) kr. 1 beloppet ingår mervärdesskatt med 13 492
kr.
3. Ersättning till målsägandebiträdet, se sid 2.
4. Kostnaden för försvar och målsägandebiträde skall stanna på staten.
Yrkanden m.m.
Åklagarens yrkanden, enskilt anspråk samt i målet förebringad bevisning, se domsbilagorna
1-2. Vid huvudförhandlingen gjorda justeringar har antecknats på domsbilagorna.
Målsäganden har biträtt åtalet.
AJ och JK har förnekat gärningen. De har med hänvisning till sin inställning i ansvarsdelen
bestritt skadeståndsyrkandet samt i och för sig vitsordat endast den begärda räntan.
AJ och JK har med anledning av brott som prövas i denna dom varit berövade friheten som
anhållna och häktade under tiden den 25 mars - den 25 april 2007.

Utredningen
Enligt tingsrättens mening framgår följande av utredningen.
AJ och JK driver tillsammans restaurangen G vid Fridhemsplan. De har varit bekanta med
målsäganden sedan våren/sommaren 2006. Före den aktuella händelsen den 25 mars 2007
hade AJ haft sex med målsäganden vid ett mycket stort antal tillfällen och även JK hade haft
sex med målsäganden många gånger. Vid ett tillfälle, nyårsafton 2006/2007, deltog alla tre
samtidigt i en sexuell aktivitet.

Lördagen den 24 mars 2007 arbetade AJ och JK på restaurangen dit målsäganden anlände på
kvällen. Dessa tre och ett flertal andra stannade kvar på restaurangen efter stängning kl. 01. På
natten begav sig AJ, JK, målsäganden och andra till nattklubben White room. Ungefär kl
04.30 (sommartid infördes denna natt) lämnade de tre White room och promenerade till AJs
relativt närbelägna enrumslägenhet på Grev Turegatan där brottet påstås ha begåtts. De tre
anlände till lägenheten ungefär kl. 05.00.
Målsäganden lämnade lägenheten och ringde först till AL, vilken hörts som vittne. Därefter
ringde målsäganden till polisen. Kl. 06.50 anlände polisen, bl.a polisman HB som hörts som
vittne, till den gata i närheten av lägenheten där målsäganden väntade.
Poliserna förde målsäganden till Södersjukhuset där hon undersöktes kl. 10.14. Ett
alkoholutandningsprov från henne visade 1,49 promille. Senare analyserade blod-och
urinprover visade på 1,0 promille resp. 1,9 promille samt på förekomst i urin av efedrin. Vid
undersökningen konstaterades att målsäganden företedde tecken på våld mot ansikte, huvud.
armar, ben, bål, underliv och ändtarm. Vissa av skadorna dokumenterades vid undersökningen
med digitalkamera och fotografierna har företetts vid huvudförhandlingen.

Samma dag på eftermiddagen skickade JK ett SMS till AJ och fick svar enligt följande:
“Vi berättar inte det med MV för någon. Men fan va Gött det är med förnedring MV är vår
gänghora och så ska det vara”.
“tyst som i graven ha ha. ja hon är underbar”.
Senare samma dag greps AJ och JK av polis; JK kl. 17.15 och AJ kl. 20.25.
JK och AJ undersöktes av läkare den 25 resp. 26 mars 2007. AJ företedde inga synliga skador.
På JK kunde endast noteras en mindre blårödaktig missfärgning på baksidan av vänster
överarm. Analyser av blod- och urinprov i fråga om förekomst av etanol och viss narkotika
tagna den 26 mars 2007 från AJ och JK visade endast förekomst av efedrin hos AJ.
En platsundersökning av lägenheten gjordes den 27 mars 2007 utan att några tecken som
skulle kunna tyda på att strid förekommit kunde iakttas. I soppåsen påträffades ett örhänge.
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Inga större mängder löst hår kunde anträffas i sängen eller i dess närhet. På det ganska
dammiga golvet låg enstaka hårstrån som gav intryck av att ha legat där en längre tid. Inga
lösnaglar påträffades i lägenheten men däremot anträffades en lös nagel på golvet utanför
hissen en våning nedanför lägenheten.
I lägenheten påträffade polisen en cirka 20 centimeter lång fjärrkontroll. Vid en undersökning
av fjärrkontrollen kunde några avföringsliknande besudlingar inte iakttas och ej heller några
blodlika besudlingar. Däremot iakttogs andra intorkade besudlingar som inte undersöktes
närmare.
I målet hörda personer har berättat bl.a. följande.

Målsäganden:
I hissen upp till lägenheten började AJ dra i hennes klänning. I Ion sa till AJ att sluta, vilket
han gjorde. JK sa också till AJ att de skulle vänta tills de kom upp i lägenheten. Hon stod hela
tiden upp i hissen.
När de kom in i lägenheten lät hon AJ ta av henne klänningen. Därefter
puttade AJ henne så att hon hamnade på mage i sängen. AJ pressade ned hennes huvud i
kudden. AJ eller JK började därefter ha vaginalt samlag med henne. Eftersom hon låg på
mage kunde hon inte se vem det var av AJ eller JK som började ha sex med henne.
Hon tror att det var när AJ eller JK började ha analsex med henne som hon för första gången
sa att hon inte ville ha sex, och att de skulle sluta. Fram till dess var samlaget frivilligt från
hennes sida. AJ blev känslokall och skrämde henne. Hon blev rädd och kände att hon inte
hade kontroll över situationen. Hon började gråta. Därefter hade JK analsex med henne
samtidigt som AJ satt vid hennes vänstra sida och uppmanade JK att våldta henne. JK och AJ
hade därefter växelvis sex med henne. Hon skrek högt att de skulle sluta. AJ sade till henne att
“hålla käften” och kallade henne för ‘hora”. AJ satte sig på hennes rumpa, när hon låg på
mage, och drog henne hårt i håret. AJ hotade henne med att slå in näsbenet på henne och gav
henne fem till sex örfilar på höger kind. AJ gav henne även örfilar på vänster kind. Slagen var
hårda. Hon grät och var mycket rädd. Hon försökte komma loss genom att slåss, rivas och
sparkas med underbenen, men “det gick inte så bra”. Hon var väldigt full och chockad. I
samband med hennes försök att komma loss tappade hon sina lösnaglar. Hon tror att de gick
av när hon pressade händerna mot sänggaveln. AJ tog en fjärrkontroll som han tryckte in i
hennes vagina och anal. Detta gjorde “fruktansvärt ont”. JK frågade AJ om han inte såg att
hon grät och bad AJ att sluta. AJ upphörde då att använda fjärrkontrollen och började istället
tjafsa med JK.
AJ bad henne därefter om förlåtelse och försökte trösta henne. Hon lät sig inte tröstas och
vände sig om, varefter AJ lade sig på sängen och somnade. Efter att AJ hade somnat försökte
JK trösta henne. Innan hon hann reagera lade JK sig på henne och började ha ett vaginalt
samlag med henne. Hon skrek och grät, men JK sa åt henne att “hålla käften”. JK satte sig
därefter på hennes bröstkorg och förde hennes huvud mot hans penis. Eftersom hon var rädd
och chockad gick hon med på att utföra oralsex på JK. När även JK lade sig i sängen för att
sova försökte hon lämna lägenheten, men JK tog tag i hennes arm och bad henne att stanna.
Hon lade sig då ned igen.
Efter en stund gick hon upp och tog sina tillhörigheter och lämnade lägenheten. Hon hade då
varit i lägenheten i omkring en timme. Hon tog på sig kläderna i trappuppgången och gick
sedan mot Stureplan. Ute på gatan ringde hon till AL och berättade för honom att hon hade
blivit våldtagen och frågade honom vad hon skulle göra. Efter samtalet med AL ringde hon
till polisen. Hon har ingen förklaring till varför AJ och JK våldtog henne. Stämningen hade
varit bra under kvällen. Hon har tidigare alltid känt sig trygg med AJ och JK. De har aldrig
varit aggressiva förut. De hade inte bestämt i förväg att de skulle ha sex i lägenheten, men hon
förstod att AJ och JK trodde att det skulle bli så.
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Hon har tidigare haft “hårdare sex” med AJ. Det har hänt att AJ har gett henne örfilar i
ansiktet och smisk på rumpan. Det har även hänt att AJ har spottat på henne och hon har på
uppmaning av AJ även spottat på honom. AJ har dock alltid slutat med de hårdare tagen när
hon sagt ifrån. Hon har aldrig tidigare använt någon sexleksak. Hon vet inte hur blåmärket på
hennes högra skinka uppkom. Hon har aldrig tidigare fått blåmärken av sex.
Hon hade ont över hela kroppen i över en vecka efter händelsen. Hon har fått smärtlindrande
tabletter för nacksmärtor. Hon har fått sömntabletter eftersom hon har svårt att sova om
nätterna. Hon känner sig osäker på stan och tycker att det är jobbigt att händelsen har
omskrivits i media och på Internet.

AJ:
I hissen upp till lägenheten uppfattade han det som att MV utförde oralsex på JK. Från hans
position i hissen såg han dock inte tydligt om det var så.
När de kom in i lägenheten gick han mot toaletten och klädde av sig och lade sig därefter på
sängen. MV stod på alla fyra i sängen och utförde oralsex på JK. Han tog av henne trosorna.
Därefter red MV på honom samtidigt som JK hade analsex med henne bakifrån. JK fick
utlösning i henne och gick på toaletten. Han tog därefter fjärrkontrollen som låg bredvid
sängen och smekte hennes klitoris och slidmynning med den. Han “tryckte” aldrig in
fjärrkontrollen i hennes vagina eller anal. Han och MV har använt en fjärrkontroll som
sexleksak vid tidigare tillfallen då de haft sex. I samband med användandet av fjärrkontrollen
råkade en kudde ramla ned från sängen och stötte omkull ett glas. JK kan då ha frågat vad de
höll på med. Efter en stund märkte han att MV började bli öm och slutade när hon sa till
honom.
Därefter lade han sig på sängen för att sova. De hade haft sex i 30-60 minuter innan han lade
sig för att sova. Han hörde när han låg i sängen att JK och MV hade sex.
Han drog MV i håret när han hade sex med henne bakifrån, när MV stod på alla fyra. Han
brukar göra det när de har sex bakifrån. Han gav henne också två örfilar i ansiktet samt
smiskade henne på rumpan. Även detta är ett vanligt inslag när de har samlag. Det har även
hänt att MV har rivit på hans bröst, dragit i hans hår och spottat på honom. MV brukar kalla
sig själv för hans “lilla hora”. Han tror att MV har fått de uppkomna skadorna på kroppen
genom deras hårda sex. Det våld som brukades var ett led i sexet. MV har tidigare fått
rodnader och blåmärken efter att de har haft sex. Även han själv har fått rodnader och
blåmärken efter sex. Han har ingen förklaring till hur blåmärket på MVs högra skinka har
uppkommit.
Han uppmanade aldrig JK att våldta MV. Han hotade aldrig MV med att slå in hennes näsben.
JK sa aldrig till honom att han gick för långt med Tufika. Det förekom inget hot eller tvång i
lägenheten. MV gav inte vid något tillfälle uttryck för att hon inte ville ha sex med honom och
JK.

JK :
Han minns kvällen och natten mycket väl. Han var näst intill nykter. På White Room föreslog
han för AJ och MV att de skulle åka hem och ha sex tillsammans. I hissen upp till lägenheten
började MV knäppa upp hans byxor och AJ drog i MVs kjol. Han sa dock till dem att de
skulle vänta tills de kom in i lägenheten.
När han kom in i lägenheten tog han direkt av sig kläderna och lade sig naken på rygg på
sängen. AJ gick till toaletten. MV började därefter utföra oralsex på honom. MV red sedan på
AJ samtidigt som JK hade analsex med henne bakifrån. Han fick utlösning i MV efter två tre
minuter och gick därefter på toaletten. JK och MV fortsatte ha sex medan han var på toaletten.
När han kom ut från toaletten hade AJ sex bakifrån med MV. Han såg att AJ vid detta tillfälle
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gav MV en lätt örfil på höger kind. Eftersom han hade fått utlösning, och därför inte längre
intresserad av sex. lade han sig bredvid AJ och MV för att sova.
AJ och MV fortsatte att ha sex. Han minns att AJ sträckte sig över honom och tog
fjärrkontrollen till tv:en. Han såg inte vad AJ gjorde med fjärrkontrollen men AJ har tidigare
berättat att han och MV använt en fjärrkontroll som sexleksak. AJ och MV upphörde att ha
sex och AJ lade sig på sängen och somnade.
MV lade sig därefter på hans arm. Han uppfattade MV som ångestladdad och nedstämd. Han
har tidigare varit med om detta. Han tror att MV kan ha känt sig utnyttjad. Han somnade och
vaknade igen efter mellan 20-30 minuter av att MV utförde oralsex på honom. Sedan utförde
han oralsex på MV, varefter de åter bytte plats så att MV utförde oralsex på honom. Han fick
utlösning och somnade därefter. Han vaknade upp av att MV gjorde sig i ordning för att gå
därifrån, varefter hon lämnade lägenheten.
Det förekom aldrig något tvång i lägenheten. Han såg aldrig att MV hade ansiktet i kudden.
Han uppfattade ingenting som onormalt jämfört med tidigare tillfällen då de har haft sex. Han
har tidigare haft hårdare sex med MV. Han har smiskat henne på rumpan och dragit henne i
håret. Det har även förekommit att han har spottat på henne. Han har dock aldrig slagit henne
i ansiktet. Det har hänt att han och MV har använt löspenisar som sexleksaker. MV visade
ingenting som tydde på att hon inte ville ha sex i lägenheten. Han hade respekterat om MV
hade sagt ifrån. Det stämmer inte att AJ uppmanade honom att våldta MV. Det förekom inget
“tjafs” mellan honom och AJ i lägenheten.
Anledningen till att han och AJ bestämde att inte berätta om deras natt med MV var att han
inte ville att hans flickvän skulle få reda på det. Han och MV har alltid haft sex när de har gått
hem tillsammans efter krogen. Han tror inte att MV kan komma ihåg vad som hände i
lägenheten.

Vittnet AL:
MV ringde honom tidigt på söndagsmorgonen och berättade att hon hade blivit våldtagen av
två personer. MV ville inte berätta vilka de var. MV lät “jätteledsen”. Det är dock inte första
gången som MV gråter när hon är berusad. MV är en känslig person. Han uppmanade henne
att ringa till polisen. Han var själv i Helsingborg när MV ringde.

Vittnet HB:
MV grät kraftigt och skakade i hela kroppen när hon kom fram till henne kl. 06.50 på
söndagsmorgonen. MV mådde väldigt dåligt. MV hade svårt att verbalt få fram vad som hade
hänt. Det tog flera minuter innan MV berättade vad som hade inträffat. Det märktes att MV
hade väldigt ont i kroppen. På Södersjukhuset hade MV inte kraft att gå själv. Hon vet inte
varför MV föll ihop. Hon upplevde inte MV som speciellt berusad. Till en början berättade
inte MV vilka som hade våldtagit henne. MV sa att hon var rädd för att inte bli trodd I bilen
hem från Södersjukhuset gav MV de fullständiga namnen på dem som hor påstod hade
våldtagit henne.
Domskäl
Inledning
Tingsrätten konstaterar till en början att AJ och JK är åtalade för våldtäktsbrott bestående i att
de använt visst angivet våld och hot för att tvinga målsäganden till samlag och handling
jämförlig med samlag.
För att AJ och JK skall kunna dömas till ansvar krävs det att det är ställt utom allt rimligt
tvivel att de har gjort sig skyldig till vad som sålunda lagts dem till last. Åtalet grundar sig
huvudsakligen på målsägandens berättelse om vad som hänt. Vad denna berättat om de
avgörande delarna av händelseförloppet är oförenligt med de berättelser som AJ och JK har
lämnat. När det gäller parternas trovärdighet och tillförlitligheten av de uppgifter de lämnat
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kan inte målsäganden anses ha ett sådant stort försteg framför AJ och JK att hennes uppgifter
utan stödbevisning kan läggas till grund för bedömningen av åtalet. Tingsrätten behandlar i
det följande vilken stödbevisning som finns samt andra omständigheter av betydelse.
Det är bevisat att målsäganden tvingats till samlag och handling jämförlig med samlag
Tingsrätten vill framhålla att målsäganden på tingsrätten har gjort intryck av att vilja
sanningsenligt berätta om vad hon minns av händelsen. Hennes berättelse innehåller vidare
några detaljer som det är :.vårt att tro att hon skulle ha hittat på eller misstagit sig om. Också
vad som framkommit om hennes upprivna tillstånd när hon lämnade lägenheten ligger väl i
linje med att hon tvingats till sexuella handlingar.
Målsägandens berättelse vinner vidare stöd av den medicinska utredningen om de skador hon
hade. AJs och JKs berättelser erbjuder däremot förklaringar bara till en del av skadorna.
Enligt tingsrättens mening visar utredningen att någon av AJ och JK eller båda hållit hårt i
målsäganden eller på annat sätt utövat våld mot henne med hudrodnader på en rad olika
kroppsdelar som följd. Vidare är klarlagt att AJ dels dragit målsäganden i håret med
punktformade blödningar i hårbotten som följd, dels slagit målsäganden på skinkorna med
rodnad som följd samt dels tilldelat målsäganden ett flertal slag med öppen hand i ansiktet
med rodnad och svullnad som följd. Undersökande läkare har förklarat att skadorna kan ha
uppkommit “vid den tidpunkt som anges”. Det kan enligt tingsrättens mening hållas för visst
att i stort sett alla skador som påvisats på målsägandens kropp uppkom under den sexuella
aktivitet med våldsinslag som ägde rum i AJs lägenhet.

Tingsrätten anser att det är utrett att våldsinslagen under den sexuella aktiviteten i lägenheten
varit mer omfattande än vad AJ och JK velat berätta om. Samtidigt som det stora antalet
skador på målsägandens kropp är anmärkningsvärt måste det också beaktas att dessa skador
sedda var för sig är lindriga. Det finns vidare skador på kroppen till vilka en förklaring
saknas, bl.a. hudavskrap och rodnader på knäna. Av företedda fotografier framgår vidare att
någon på något sätt åstadkommit rodnader och blånader i -form av bokstäverna SEX på
målsägandens högra skinka. Hur denna skada uppkommit är okänt, liksom den närmare
tidpunkten då den uppkom. Målsäganden har inte kunnat erinra sig något om skadans
uppkomst.
Vid läkarundersökningen av målsäganden konstaterades slemhinnesprickor i såväl
ändtarmsöppning som slidförgårdens främre begränsning. Tingsrätten anser med hänsyn till
att den sistnämnda skadan varit blödande och den medicinska utredningen i övrigt att det är
utrett att dessa skador uppkom vid den sexuella aktiviteten i lägenheten. Tingsrätten anser sig
emellertid på föreliggande utredning inte kunna dra någon säker slutsats om den närmare
förklaringen till dessa skador. Med hänsyn bl.a. till resultatet av undersökningen av
fjärrkontrollen kan vad AJ anfört om hur han använde denna som sexleksak inte anses
motbevisat. En förklaring till skadorna i analöppningen kan vara att analsex förekommit utan
användning av glidmedel. De nu behandlade skadorna måste emellertid anses ge ett starkt
stöd åt målsägandes berättelse om att hon inte velat delta i fortsatt sexuell aktivitet.
Tingsrätten anser att det inte kan anses styrkt att AJ uttalat påstått hot eftersom ord står mot
ord och tillräcklig stödbevisning saknas. Som framgått finns det åtskilliga omständigheter
som talar för att händelsen i övrigt tillgått i princip på det sätt som målsäganden berättat om.
Tingsrätten finner med hänsyn till det anförda att det är utrett att målsäganden under något
skede i lägenheten i vart fall genom visst våld av påstått slag tvingats till samlag och handling
jämförlig med samlag.
En rad speciella omständigheter föreligger i detta fall
I målet har framkommit en rad speciella omständigheter som bör beaktas vid bedömningen av
åtalet.
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En sådan omständighet är att målsäganden vid tiden för det påstådda brottet i lägenheten var
mycket kraftigt påverkad av alkohol. Utredningen visar att också AJ och JK var påverkade av
alkohol men någon säker utredning om deras påverkansgrad finns inte. Tingsrätten anser
emellertid att det blivit klarlagt att ingen av dem varit så kraftigt påverkad av alkohol som
målsäganden. Av utredningen framgår att målsäganden inte förtärde någon ytterligare alkohol
efter nattklubbsbesöket samt att hon på förmiddagen vid 10-tiden, dvs. flera timmar efter
händelsen i lägenheten, hade 1,49 promille enligt ett alkoholutandningsprov. Denna
promillehalt måste betecknas som anmärkningsvärt hög. Målsäganden har förklarat att hon
bara minns vissa sekvenser från lägenheten samt att hon inte kommer ihåg i vilken ordning
olika händelser inträffade, något som kan förklaras av hennes berusning. Tingsrätten noterar
vidare att målsäganden under förundersökningen lämnat uppgifter som ger intryck av att
våldtäkten inte föregicks av nedan behandlad frivillig sexuell aktivitet Att den ingripande
polismannen HB upplevde målsäganden som “inte speciellt berusad” framstår som
svårförklarligt.
Tingsrätten anser att det förhållandet att målsäganden var mycket kraftigt påverkad av alkohol
ger anledning att bedöma hennes uppgifter med viss försiktighet.
Som framgått anser tingsrätten att det är klarlagt att AJ och JK inte berättat om all
våldsutövning som förekom i lägenheten. Detta förhållande kan, oavsett vilket uppsåt som de
tilltalade hade, förklaras av att de tror att de kommer i ett sämre läge om de berättar om all
våldsutövning. När det gäller de tilltalades berättelser om de rent sexuella aktiviteter som
förekom i lägenheten tar tingsrätten fasta på att berättelserna är relativt samstämmiga och att
det inte har framkommit att de vid huvudförhandlingen lämnat andra uppgifter än under
förundersökningen. De tilltalade skulle visserligen innan de greps ha kunnat “prata ihop sig”,
men det kan inte anses ha framkommit någon omständighet som tyder på att så har skett.

Tingsrättens samlade bedömning är att det inte kan uteslutas att de olika rent sexuella
aktiviteterna kan ha skett i princip på det sätt och i den ordning som AJ och JK berättat.
En annan speciell omständighet i förevarande mål är att ett bifall till åtalet förutsätter att det
blir utrett att en frivillig sexuell aktivitet övergått i våldtäkt. något som medför särskilda
bevissvårigheter. Vid huvudförhandlingen har sålunda målsäganden, AJ och JK samstämmigt
berättat att de i stort sett direkt sedan de kom in i lägenheten inledde en sexuell aktivitet som
var frivillig från samtliga inblandades sida. Det har självfallet varit svårt för målsäganden att
ha någon säker tidsuppfattning och det kan då inte uteslutas att denna inledande sexuella
aktivitet pågått längre tid än de några minuter som hon uppgett.
AJ och JK har berättat att målsäganden inte på något sätt gav uttryck för att hon inte var med
på de sexuella aktiviteterna. Enligt JK sade hon inget “stoppord”. Målsäganden har berättat att
hon sade ifrån första gången genom att säga “men sluta” när det gjorde ont till följd av att
någon av männen började ha analsex med henne. Därefter sade hon nej, skrek allt vad hon
kunde och försökte komma loss genom att slåss, rivas och sparkas med underbenen. Det
ligger nära till hands att tro att detta motstånd har avsatt spår på de tilltalade. Några andra
skador än en mindre missfärgning på baksidan av JK ena överarm har emellertid inte funnits
på de tilltalade när dessa undersöktes av läkare relativt kort tid efter händelsen. Målsäganden
har vidare berättat att hon tappade sina lösnaglar när hon gjorde motstånd. Vid den
platsundersökning som gjorts hittades dock inga lösnaglar vid sängen. Detta skulle kunna
förklaras av att naglarna plockats bort innan polisen undersökte lägenheten men
platsundersökningen tyder inte på att lägenheten städats efter händelsen.
En ytterligare omständighet som det inte går att bortse ifrån är att parterna tidigare haft sex
med varandra med vålds- och förnedringsinslag. AJ och JK har lämnat berättelser av innebörd
att det i lägenheten förekom sedvanlig sexuell aktivitet med våldsinslag. Målsäganden har vid
huvudförhandlingen till en början sagt att det tidigare i samband med sex bara förekommit
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slag på hennes rumpa men senare tillstatt att det tidigare förekommit också örfilar och
bespottning. Enligt målsäganden har hon dock aldrig tidigare blivit skadad. Tingsrätten anser
mot bakgrund av den utredning som föreligger att bedömningen av målet bör utgå från att det
vid den sexuella aktiviteten i lägenheten förekom mer våld än det gjort vid tidigare liknande
tillfällen. Vad som framkommit medför emellertid utredningssvårigheter eftersom det är
tänkbart att våld vid det aktuella tillfället kan ha använts som ett led i den sexuella samvaron
och inte för att tvinga målsäganden till samlag eller andra sexuella handlingar. I vart fall kan
de tilltalade ha uppfattat situationen på detta sätt.
Slutligen bör också nämnas att det framkommit att målsäganden sett upp till AJ och JK med
anledning bl.a. av den ställning de haft i kretsar som festar vid Stureplan, att målsäganden i
vart fall inledningsvis haft känslor för AJ och JK samt att målsäganden genom den sexuella
relationen med de tilltalade kommit in i nämnda kretsar. Utredningen får anses ge vid handen
att målsägandens sociala ställning i någon mån varit beroende av hennes relation till AJ och
JK och att det kan förhålla sig så att målsäganden varit angelägen att hålla sig väl med de
tilltalade.
Det är inte bevisat att de tilltalade haft uppsåt
I målet är utrett att AJ och JK med målsäganden haft samlag och handling jämförlig med
samlag. Som tingsrätten redan varit inne på finns det åtskilligt i utredningen som talar för att
händelsen till stora delar tillgått ungefär som målsäganden har berättat. Tingsrätten anser som
nämnts att det är utrett att målsäganden i något skede genom i vart fall visst våld tvingats till
samlag och handling jämförlig med samlag.

I brottmål gäller stränga beviskrav. Särskilt med hänsyn till de speciella omständigheter som
framkommit anser tingsrätten att det kan vara så att händelserna i lägenheten tillgått på ett
något annat sätt än vad målsäganden kunnat erinra sig. En möjlighet som det enligt
tingsrättens mening inte helt går att bortse ifrån är sålunda att målsäganden i sitt mycket
berusade tillstånd inte gett uttryck för sitt i något skede uppkomna ogillande av de fortsatta
sexuella aktiviteterna med våldsinslag. Att målsäganden i så fall efter det att de sexuella
aktiviteterna avslutats känt sig våldtagen är inte förvånande och hon kan också först då ha
kommit till klarhet med att hon blivit utnyttjad, förnedrad och sviken av sina vänner.
Tingsrättens samlade bedömning är att det inte kan bortses från möjligheten att
omständigheterna varit sådana att AJ och JK uppfattat att målsäganden inte tvingades till
fortsatta sexuella aktiviteter. Enligt tingsrättens mening kan det sålunda inte anses ställt utom
allt rimligt tvivel att AJ och JK haft för straffbarhet erforderligt uppsåt. Åtalet skall
följaktligen ogillas.
Med hänsyn till utgången i ansvarsdelen bör skadeståndsyrkandena lämnas utan bifall.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 3 (DV 400)
Skrivelse för överklagande skall ställas till Svea 1-lovrätt och ges in till tingsrätten senast den
25 maj 2007.
I avgörandet har deltagit chefsrådmannen Lars Sjöström samt nämndemännen Lazarus

Kulaba-Malingha, Birgitta Enhörning och Cecilia Beckroth. Enhälligt
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BILAGA 2. Dokument 2. Stureplansprofilerna dom

http://telerymd.org/~nord/stureplansdomen – 243 KiB - PDF
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Stockholms tingsrätts dom den 4 maj 2007 i mål nr B 7409-07, se bilaga A
PARTER (antal tilltalade 2)
Klagande (Åklagare)
Kammaråklagaren Anita Kjellén
City åklagarkammare i Stockholm
Klagande (Målsägande)
MV
c/o ombudet
Ombud och målsägandebiträde: Advokaten Elisabeth Fritz
Box 19579, 104 32 Stockholm
Motpart (Tilltalad)
AJ
[Adress struken]
Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Björn Sandin
Box 12107, 102 23 Stockholm
SAKEN
Grov våldtäkt
_____________________________
HOVRÄTTENS DOMSLUT
1. Med ändring av tingsrättens dom dömer hovrätten AJ enligt 6 kap. 1 § fjärde stycket
brottsbalken för grov våldtäkt och bestämmer påföljden till fängelse 4 år.
2. AJ ska solidariskt med JK betala skadestånd till MV med 155 300 kr jämte ränta enligt 6 §
räntelagen från den 25 mars 2007 tills betalning sker.
3. AJ ska betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.
4. Elisabeth Fritz tillerkänns ersättning av allmänna medel med 64 782 kr, varav 48 576 kr för
arbete,
2 910 kr för tidsspillan, 340 kr för utlägg och 12 956 kr för mervärdesskatt.
5. Björn Sandin tillerkänns ersättning av allmänna medel med 42 133 kr, varav 32 736 kr
avser
arbete, 970 kr tidsspillan och 8 427 kr mervärdesskatt.
6. Kostnaderna för målsägandebiträdet och försvararen ska stanna på staten.
7. Hovrätten förklarar att AJ omedelbart ska träda i häkte. Han ska vara kvar i häktet till dess
fängelsestraffet får verkställas.
_____________________________
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Stockholms tingsrätts dom den 4 maj 2007 i mål nr B 7409-07, se bilaga A
PARTER (antal tilltalade 2)
Klagande (Åklagare)
Kammaråklagaren Anita Kjellén
City åklagarkammare i Stockholm
Klagande (Målsägande)
MV
c/o ombudet
Ombud och målsägandebiträde: Advokaten Elisabeth Fritz
Box 19579, 104 32 Stockholm
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Motpart (Tilltalad)
JK Emil JK
[Adress struken]
Ombud och offentlig försvarare: Advokaten Peter Mutvei
Box 3549, 103 69 Stockholm

SAKEN
Grov våldtäkt
_____________________________
HOVRÄTTENS DOMSLUT
1. Med ändring av tingsrättens dom dömer hovrätten JK enligt 6 kap. 1 § fjärde stycket
brottsbalken för grov våldtäkt och bestämmer påföljden till fängelse 4 år.
2. JK ska solidariskt med AJ betala skadestånd till MV med 155 300 kr jämte ränta enligt 6 §
räntelagen från den 25 mars 2007 tills betalning sker.
3. JK ska betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.
4. Elisabeth Fritz ersättning: se sidan 1.
5. Peter Mutvei tillerkänns ersättning av allmänna medel med 49 203 kr, varav 36 960 kr
avser
arbete, 1 912 kr tidsspillan, 490 kr utlägg och 9 841 kr mervärdesskatt.
6. Kostnaderna för försvararen ska stanna på staten.
7. Hovrätten förklarar att JK omedelbart ska träda i häkte. Han ska vara kvar i häktet till dess
fängelsestraffet får verkställas.
___________________
YRKANDEN I HOVRÄTTEN
Åklagaren har yrkat att AJ och JK ska dömas för grov våldtäkt. Åklagaren har justerat
gärningsbeskrivningen genom att lägga till ett stycke enligt följande: Alternativt har AJ och
JK
genomfört samlag och handling jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att
målsäganden
befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd p.g.a. berusning och med hänsyn till att hon varit ensam
med de två männen, utan möjlighet att fly och utan att kunna påkalla hjälp.
MV, som biträtt åtalet, har yrkat att AJ och JK ska dömas till ansvar i enlighet med åklagarens
yrkande och förpliktas att till henne solidariskt betala skadestånd med 155 300 kr jämte ränta
enligt 6
§ räntelagen från den 25 mars 2007 tills betalning sker. Av beloppet avser 150 000 kr
kränkning,
2 100 kr sveda och värk och 3 200 kr inkomstförlust.
AJ och JK har bestritt ändringsyrkandena. Liksom i tingsrätten har var och en av dem endast
vitsordat den yrkade räntan som skälig.
Åklagaren har slutligen yrkat att AJ och JK ska förklaras häktade.
AJ och JK har bestritt häktningsyrkandet.

UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN
MV, AJ och JK har hörts på nytt. De har därvid i allt väsentligt berättat i enlighet med vad
som
antecknats i tingsrättens dom.
Vittnesförhören med Alexander Lewerentz och Hanna Bodén har spelats upp från band.
Parterna har åberopat samma skriftliga bevisning som i tingsrätten.
MV har som ny skriftlig bevisning i hovrätten åberopat ett intyg daterat den 24 september
2007
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utfärdat av leg. psykologen och leg. psykoterapeuten Monika Hartig vid Akutmottagningen
för
våldtagna kvinnor på Södersjukhuset.
Åklagaren har som ny bevisning i hovrätten åberopat MVs samtal till Larmcentralen kl. 06.37
den 25 mars 2007. Samtalet har spelats upp.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL
Skuld
Åklagaren har påstått att AJ och JK gjort sig skyldiga till grov våldtäkt på så sätt att AJ med
våld och hot om våld haft samlag med MV såväl vaginalt som analt och även fört in en
fjärrkontroll i hennes slida och anal, samt att JK med våld haft samlag med MV såväl
vaginalt, analt som oralt.
AJ och JK har bekräftat att de haft samlag med MV Velander vid den tidpunkt som åklagaren
påstått, men deras uppgifter om vilka sexuella aktiviteter som förekommit liksom frågan om
frivilligheten i dessa aktiviteter skiljer sig från åklagarens påstående och MVs uppgifter.
De frågor hovrätten har att ta ställning till är således om det förekommit samlag och andra
sexuella aktiviteter mellan MV och var och en av de tilltalade eller någon av dem under hot
om våld eller med våld och gärningsmannen i så fall tvingat henne till dessa aktiviteter.
Genom MVs, AJs och JKs så långt samstämmiga uppgifter är det utrett att de alla tre på vägen
till lägenheten varit införstådda med att de skulle ”ha sex med varandra”, när de väl kommit
fram. MV motsatte sig inte detta, liksom inte heller de inledande sexuella aktiviteterna
bestående i att någon av AJ och JK inledde ett vaginalt samlag med henne. Detta samlag, som
alltså var frivilligt från hennes sida, varade enligt vad MV Velander sagt 20-30 sekunder.
Anledningen till att hon inte kan ange vem av dem som inledde, är att hon då låg nertryckt på
mage i sängen med sitt ansikte i en kudde och inte kunde se sin partner. Så långt i
händelseförloppet har alltså MV tillstått att det varit fråga om frivillighet från hennes sida.

Efter det inledande samlaget har MV hävdat att hon inte längre deltog frivilligt utan att det var
fråga om övergrepp mot henne och att hon gjorde detta klart för Andreas AJ och JK genom att
säga ifrån och genom att göra motstånd med kroppen. Av avgörande betydelse blir därmed
frågan om tilltro kan sättas till MVs berättelse framför de tilltalades uppgifter att varken våld
eller hot förekommit och att de inte uppfattat något som tydde på att MV inte skulle ha varit
med på vad som hände.

Högsta domstolen har i ett flertal rättsfall slagit fast att det inte är tillräckligt för en fällande
dom att en målsägandes berättelse framstår som mer trovärdig och tillförlitlig än den eller de
tilltalades. Samma beviskrav gäller i denna typ av mål som i andra fall, nämligen att
domstolen vid en samlad bedömning av utredningen i målet kommer fram till att det är ställt
utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till det brott som åklagaren påstått.
Av avgörande betydelse är alltså vilken stödbevisning som har förebringats.
Det kan till en början konstateras att MV tidigare vid ett flertal tillfällen frivilligt haft sex med
AJ och JK. Vid ett av dessa tillfällen har hon haft sex med dem båda samtidigt. Det är vidare
utrett i målet att dessa sexuella aktiviteter innefattat dominanta inslag med ”smisk på
rumpan”, lättare örfilar, dragande i håret och även bespottning och att MV vid de tillfällena
inte har motsatt sig dessa inslag. MV har vid de tidigare sexuella aktiviteterna – enligt vad
hon och de båda tilltalade uppgivit – aldrig fått några skador.

Vid det nu aktuella tillfället har hon, enligt vad som framgår av det åberopade läkarintyget,
fått skador över hela kroppen och i underlivet, något som AJ och JK inte alls eller endast till
viss del kunnat ge någon förklaring till.
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MVs version av händelseförloppet stöds främst av ett samtal till Larmcentralen, vittnenas
iakttagelser av MV Velanders reaktioner efter det att hon lämnat lägenheten samt den sms-
korrespondens som Andreas AJ och JK haft senare samma dag som händelsen.
Av samtalet med Larmcentralen samt uppgifter från Alexander Lewerentz och Hanna Bodén
framgår att MV kort tid efter händelsen var uppriven, grät kraftigt och att hon till samtliga
uppgivit att hon blivit våldtagen. Av Hanna Bodéns vittnesmål framgår också att MV under
samtalet med henne skakade kraftigt i hela kroppen.

MV har gjort ett trovärdigt intryck. Hennes version av händelseförloppet stöds av
läkarintyget,
samtalet till Larmcentralen samt Alexander Lewerentz och Hanna Bodéns uppgifter.
När det gäller att bedöma tillförlitligheten av MVs uppgifter måste tas i beaktande den
omständigheten att hon visat sig ha en anmärkningsvärt hög promillehalt vid provtagningen
senare på dagen, kl. 10.14. Polismannen Hanna Bodén, som får antas ha en viss vana vid att i
sitt arbete möta berusade personer och av att bedöma deras berusningsgrad, har dock inte
uppfattat MV som ”speciellt berusad”. Hovrätten finner därmed att denna omständighet inte
minskar tillförlitligheten av Mvs berättelse.
Vid en samlad bedömning av vad som nu har sagts finner hovrätten att MV är trovärdig och
att hennes uppgifter är tillförlitliga. Det är därmed hennes version av händelseförloppet som
ska ligga till grund för bedömningen.
Genom MVs uppgifter finner hovrätten styrkt att AJ och JK – sedan det inledande skedet
passerats – förgripit sig på MV först genom anala samlag och därefter genom vaginala samlag
och för JK Kjellströmsdel slutligen också genom oralt samlag på det sätt som MV beskrivit
såväl i hovrätten som tidigare i tingsrätten enligt vad som redovisas i tingsrättens dom. För
AJs del tillkommer även att han fört in en fjärrkontroll i MV Velanders slida och analöppning
på det sätt som åklagaren påstått.
Genom MVs uppgifter finner hovrätten också styrkt att MV gjort klart för AJ och JK att hon
denna gång inte accepterade de sexuella aktiviteterna och att hon protesterat såväl med ord
som genom att försöka komma loss. Hon har berättat att hon gjort så mycket motstånd hon
kunnat bland annat genom att försöka rivas och sparkas. Hon lyckades dock inte komma loss,
eftersom de båda tilltalade växelvis suttit på henne och tryckt ner hennes huvud i en kudde.
Andreas Jonsson och JK har såledesmed våld betvingat MVs motstånd och för Andreas AJ
del tillkommer också att han hotat MV på det sätt åklagaren påstått.
Mot bakgrund av det som nu redovisats finner hovrätten att det är uteslutet att AJ Jonsson och
JK inte insett att samlagen och för AJs del också det samlagsliknade förfarandet inte varit
frivilligt från Mvs sida. De sms som AJ och JK skickat till varandra efter händelsen talar
också för att de varit medvetna om att de utsatt MV för något otillbörligt. Hovrätten finner
således att de har haft uppsåt till de ärningar de gjort sig skyldiga till.

Åtalet för våldtäkt är därmed styrkt och ska bifallas. Åklagaren har hävdat att våldtäktsbrotten
är
grova. Vid denna bedömning ska enligt bestämmelsen i brottsbalken särskilt beaktas bland
annat om fler än en gärningsman förgripit sig på offret. I sådana fall ska brottet normalt
bedömas som grovt. Särskilt med beaktande av den mycket utsatta situation – instängd med
två män i en lägenhet – som MV befunnit sig i finns det inte skäl att göra någon annan
bedömning i detta fall och våldtäkterna ska alltså bedömas som grova.

Påföljd
AJ och JK är tidigare ostraffade. JK var då gärningen begicks en dryg månad från att fylla 21
år.
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Med hänsyn till brottens art och straffvärde kan någon annan påföljd än fängelse inte komma i
fråga. Det saknas anledning att göra skillnad i fängelsestraffets längd för de tilltalade.

Häktning
För grov våldtäkt är inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse fyra år. Det är inte uppenbart
att skäl till häktning saknas. AJ och JK ska därför förklaras häktade.

Skadestånd
MV har uppgivit att de fysiska skador hon fick vid tillfället gick över på någon eller några
veckor. Efter händelsen har hon dock mått psykiskt dåligt och varit sjukskriven först helt i en
period från mitten av april till mitten av maj och sedan halvtid till juni månads utgång. Under
hösten har hon varit ytterligare heltidssjukskriven under två veckor. Hon går fortfarande på
psykologsamtal och kommer enligt det intyg som åberopats att vara i behov av en längre tids
behandling.
Beträffande ersättningen för kränkning finner hovrätten med hänsyn till att övergreppen mot
MV
begåtts av två män samtidigt och till att det varit fråga om flera samlag och samlagsliknande
förfaranden att det belopp om 150 000 kr som MV har yrkat är skäligt och ska dömas ut.
Hovrätten finner vidare att de belopp MV yrkat som ersättning för sveda och värk och för
inkomstförlust är rimliga och ska bifallas.
Således är samtliga belopp som MV yrkat i skadestånd skäliga och bör dömas ut. Hennes
skadeståndstalan ska därmed bifallas i sin helhet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B
Överklagande senast 2007-11-13
I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Göran Ewerlöf, hovrättsrådet Ingela Halvorsen,
referent,
(skiljaktig), tf. hovrättsassessorn Karin Annikas Persson, (skiljaktig) samt nämndemännen
Jane
Staffansson och Bengt Sörenson.

Avräkningsunderlag finns i hovrättens akt.

Skiljaktig mening
Hovrättsrådet Ingela Halvorsen och tf. hovrättsassessorn Karin Annikas Persson är skiljaktiga
och vill ogilla åklagarens häktningsyrkande. De anför: AJ och JK lever under ordnade
förhållanden. Någon risk för fortsatt brottslig verksamhet kan inte sägas föreligga. Inte heller
kan någon kollusionsfara sägas föreligga längre. AJ och JK har båda berättat om hur deras liv
påverkats efter tingsrättens dom och att de tvingats byta vistelseort. JK har berättat att han
avser att ansöka om skyddad identitet. De har båda två varit beroende av polisbeskydd inför
och vid huvudförhandlingen med anledning av den enorma uppmärksamhet som målet
tilldragit sig i massmedia. Mot den bakgrunden anser vi att det inte finns någon risk för att
någon av dem skulle kunna undandra sig vidare lagföring och straff och vi anser därför att det
är uppenbart att skäl till häktning saknas.
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