
Sverige är på många sätt fantastiskt men inte när det kommer till att utreda, 
åtala och lagföra män som våldtar. Faktum är att i vårt land får de som 
utsätts för våldtäkt varken rättvisa, upprättelse eller tillräckligt stöd.  
 
Varje år utsätts tiotusentals personer för våldtäkt i Sverige. De allra flesta 
anmäler inte brotten. Men av de tusentals som samlar mod och kraft och 
polisanmäler, är det få som får sina fall prövade i domstol. År 2017 väcktes 
åtal i 7 % av de anmälda våldtäkterna mot person över 15 år. Samma år 
dömdes 190 personer för våldtäkt. År 2018 ökade andelen åtal vad gäller 
våldtäkt mot unga mellan 15-17 år, men låg kvar på ungefär samma nivåer 
vad gäller de vuxna.  
 
Amnesty släppte nyligen en rapport, Time for change: Justice for rape 
survivors in the Nordic countries, som beskriver situationen i Sverige och 
våra grannländer. Amnesty uppmanar bland annat polisen att förbättra 
utredningarna i våldtäktsärenden så att fler kan leda till åtal. Brister som  
lyfts fram är bland annat att förhör med misstänkta ibland dröjer eller inte 
hålls alls, de arbetsmetoder som visat sig vara de bästa för att säkra 
bevisning följs inte alltid samt att polisen nedprioriterar våldtäktsutredningar 
till förmån för andra typer av allvarliga brott.  
 
Så kan vi inte ha det. Våldtäkt är ett mycket allvarligt brott som kränker 
individens rätt till sin egen kropp. När en person utsätts måste hen kunna 
lita på samhällets vilja och förmåga att utreda brottet och lagföra förövaren. 
Och att det finns hjälp att få för att kunna bearbeta trauman. Det är i 
grunden en fråga om mänskliga rättigheter.  
 
Sverige kan bättre. Vi har en samtyckeslag på plats men det ger inte skäl 
att luta sig tillbaka. Samtyckeslagen bör snarare ses som startskottet. Nu 
måste regeringen, rättsväsendet och andra myndigheter ta gemensamt 
krafttag för att ändra attityder, förebygga sexualbrott och prioritera 
våldtäktsutredningarna. Samt stötta brottsoffren att komma tillbaka till ett 
gott liv. Allt annat är ovärdigt ett jämställt land som Sverige.  
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