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Disposition 
Hvad ved vi? 
• Det retslige efterspil efter en voldtægt 

•  Tal fra UK, USA og Danmark 

Hvordan får vi ny viden? 
• Flow og frafald i Østjyllands politikreds 

2008-2010 

Hvad kan vi bruge det til? 
• Kvalificering af tallene – øget viden 

Hvad er næste skridt? 
• Hvad siger resultaterne 

 
 

 



Hvad ved vi? 





Voldtægtsofres vej i det retslige 

system – England og USA 

• UK: 14% af alle anmeldte voldtægtssager 

når frem til en domstol 

• USA: 18% af alle anmeldte voldtægtssager 

når frem til en domstol, hvoraf 5% ender 

med en domsfældelse 

• USA: 82% til 86% af alle voldtægtssager 

kommer ikke længere end til politiet 

 

 
Kelly, Lovett & Regan, 2005; Campbell, Bybee, Kelley, Dworkin & Patterson, 2012; Patterson, 2012. 



• 69,6% sigtes – 30,4% efterforskning 

indstilles 

• 34% kommer for retten -  66% henlægges 

af anklagemyndigheden 

• 23,7% af anmeldelser ender med 

domsfældelse i retten – 76,3% af alle 

anmeldelser fører ikke til domsfældelse 

Amnesty International, 2010; Balvig & Kyvsgaard, 2006. 

Voldtægtsofres vej i det retslige 

system – Danmark 2006 



For hver 5 voldtægter der 

anmeldes i Danmark… 

• To henlægges idet efterforskningen indstilles  

(ingen gerningsmand eller ingen sigtelse) 

 

• To henlægges af anklagemyndigheden efter 

sigtelsen er rejst eller fører ikke til dom 

(frifindelse, tiltalefrafald) 

 

• Én fører til domsfældelse af gerningsmand 

 



Hvordan får vi ny viden? 



Hvor falder sagerne fra og hvorfor? 

 

 

Anmeldelse: Anmeldelse falsk 
eller tilbagetrækkes 

Sigtelse: Ingen gerningsmand eller 
henlægges på bevisets stilling  §749 

Tiltale: Tiltales ikke – henlægges på 
bevisets stilling §721 

Retssag: Frifindelse 



Østjyllands Politikreds 2008-2010 

• Hvor mange anmeldelser er der af voldtægt og 

forsøg på voldtægt? 

• I hvor mange sager sigtes en gerningsmand? Hvis 

en gerningsmand ikke sigtes, hvad skyldes det så? 

• Hvad dækker begrebet ”bevisets stilling” over? 

• Hvor mange sager henlægges af 

anklagemyndigheden og hvorfor? 

• Hvor mange domsfældelser er der? 

• Hvor lang er sagsbehandlingstiden i 

voldtægtssagerne? 

• Hvilke faktorer har betydning for det retslige 

forløb? 



Betydningen af det retslige forløb 

• Har det retslige forløb betydning for ofrets 

psykiske og fysiske tilstand på sigt? 

 

• På CfV indsamles sideløbende forskellige 

psykologiske data, der gør det muligt at 

sammenkæde information om det retslige 

forløb med ofrets psykiske symptomniveau 

op til 6 mdr. efter overgrebet. 

 
 



Faktorer med betydning for det 

retslige forløb  
• Er der nogle faktorer der har betydning for 

det retslige forløb? 

 

• Både hos Østjyllands Politi og på CfV 

indsamles overgrebsspecifikke data, der gør 

det muligt at sammenkæde information om 

andre faktorers betydning for det retslige 

forløb. 

 
 



Hvad kan vi bruge det til? 



• Kvalificere tal fra tidligere 

undersøgelser 

• Øge vores viden omkring de faktorer, 

der påvirker danske voldtægtsofres 

retslige forløb 

• Øge vores viden om de konsekvenser 

det retslige forløb kan have for ofrenes 

psykiske og fysiske velbefindende på 

sigt efter en voldtægt.  
 



Hvad er næste skridt? 



Kan vi bidrage til at optimere det retslige forløb 

der følger efter en voldtægt på en psykologisk 

gavnlig måde for ofrene: 

 

• Sagsbehandlingstid? 

• Ville procedureændringer politi og 

anklagemyndighed føre til flere sigtelser og 

tiltaler? Ressourcer? 

• Er der nogle sårbare grupper af ofre, der 

skal tages bedre hånd om i den retslige 

proces? 

 
 



Relevante links 

Tak for opmærksomheden 

Kontakt: lhnielsen@health.sdu.dk 

www.voldtaegt.dk 

 

www.psykotraume.dk 

 

www.dkr.dk 
 
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/226497.pdf 

 


