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Generelt

Kodebogen
Denne kodebog er et arbejdsredskab til brug for fortolkningen af de variable, der findes i bilag
A. Kodebogen udarbejdedes før og under kodningen af datamaterialet. Før kodningen anvendtes kodebogen til brug for opbygningen af det skema, der ses i bilag A, dels som oversigt over
variable og dels med beskrivelse af de svarmuligheder, der teknisk skulle indføres i bilag A.
Derudover fremgår de kilder/den inspiration, variablene var fremkommet under, og de overvejelser der har været i relation til opbygningen af skemaet i bilag A. Under kodningen er der
tilføjet kommentarer efterhånden som fortolkningstvivl opstod og afklaredes, og der er endvidere beskrevet de nærmere detaljer, når variablen ”Andet” er anvendt. Mangler ved skemaet i
bilag A er endvidere beskrevet, således at kodebogen kan anvendes til at optimere en eventuel
senere undersøgelse af voldtægt.

Valg af variable
Skemaet over variable (bilag A) er fremkommet med inspiration fra flere kilder. Udgangspunktet er det skema, der anvendtes i 1990-92 undersøgelsen af anmeldte voldtægter i Danmark. 1
I forhold til 1990-92 undersøgelsen er nærværende undersøgelse imidlertid væsentligt udvidet.
Udvidelsen af antallet af variable er dog sket under hensyntagen til, at resultaterne stadig skal
kunne sammenlignes med resultaterne fra 1990-92 undersøgelsen. Hvorledes udvidelserne
skal analyseres, således der er overensstemmelse mellem 1990-92 undersøgelsen og 2000-02
undersøgelsen vil fremgå nedenfor under de enkelte variabelnumre. Da der ikke foreligger en
kodebog eller lignende vedrørende 1990-92 undersøgelsen, er der forsøgt opnået kendskab til
kodningen via konsultation samt løbende kontakt under kodningen med koderen på den tidligere undersøgelse, Jørgen Abildgaard, Rigspolitiet.
I forbindelse med udarbejdelsen af bilag A er der endvidere søgt inspiration i det registreringsskema, Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet anvender ved registrering af oplysninger fra
de kvinder, der henvender sig på centret.
En kilde er endvidere det canadiske VICLAS-skema 2 anvendt af Rigspolitiet bl.a. i forbindelse
med registrering af oplysninger om gerningsmænd til visse seksualforbrydelser.

Særlig om kodningen i forhold til 1990-92 undersøgelsen
Den tidligere undersøgelse er: ”Voldtægters omfang og karakter i Danmark - en undersøgelse
af voldtægtsanmeldelser i 1990, 1991 og 1992 & voldtægtsudviklingen i Danmark” udgivet af
Rigspolitichefen, 1998. Når der i kodebogen nævnes, at der ”tidligere” er kodet på en bestemt
måde, refereres der dermed til denne voldtægtsundersøgelse.
Udgangspunktet for kodningen af sagerne er voldtægten ifølge kvindens forklaring til politiet.
I den tidligere undersøgelse kunne man, af tekniske årsager, kun sætte ét kryds ved hver variabel, dvs. kun give ét svar. Nogle af emnerne som f.eks. fremgangsmåder, spor, påvirkethed
og modstand bestod derfor af 2 eller 3 enslydende spørgsmål. Dette betød, at der højest kunne registreres 2 eller 3 former for f.eks. modstand. I 2000-02 kan der ved disse spørgsmål
sættes flere krydser. Dette kan medføre en tilsyneladende forøgelse af bl.a. fremgangsmåder,
spor og modstandsformer i den nye undersøgelse i forhold til den tidligere. Ifølge koderen på
1990-92 undersøgelsen, burde det dog ikke give den store forøgelse, idet der tidligere typisk
ikke var flere end 2-3 fremgangsmåder, spor, rusmidler og modstandsformer i en voldtægtssag.

1
Voldtægters omfang og karakter i Danmark – en undersøgelse af voldtægtsanmeldelser i 1990, 1991 og 1992 &
voldtægtsudviklingen i Danmark, Rigspolitichefen, 1998. Foretaget i samarbejde med professor, dr. jur., Flemming
Balvig, Københavns Universitet.
2
Violent Crime Linkage Analysis System
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I 1990-92 undersøgelsen blev visse variable ikke besvaret/udfyldt, såfremt sagen ikke indeholdt oplysninger til at besvare de enkelte variable med. Der var således ingen mulighed for at
svare ”uoplyst” eller lignende. Det gælder f.eks. variablene: vidners/spors/billedfremstillingens/billedforevisningens/konfrontationens betydning for opklaring.
Opklaring er i undersøgelsen lig med sigtelse. Var der ingen sigtelse, var der dermed heller
ingen opklaring, og man kunne ikke besvare spørgsmålet om f.eks. vidners betydning for opklaringen. Variablene blev i de tilfælde ”sprunget over”. I 2000-02 undersøgelsen springes ingen variable over. Der er således oprettet svarkategorier som ”uoplyst”, ”ingen gerningsmand
fundet” og ”ingen opklaring”, hvilket kan give et anderledes billede af voldtægtssagerne i den
nye undersøgelse i forhold til den tidligere.
Udgangspunktet for at kode oplysninger omkring sagens opklaring er sigtelsen. I den tidligere
undersøgelse betragtedes en afhøring af en person med sigtets rettigheder som en sigtelse og
dermed en opklaring (opklaring = sigtelse). Det er især relevant at have i betragtning i relation til variablene om årsagerne til opklaring, vidners/spors/Dna’s/billedfremstillingens/billedekonfrontationens betydning for opklaringen – samt ikke mindst oplysningerne om gerningsmændene. I 2000-02 undersøgelsen kodes oplysninger omkring den mand, der afhøres med
en sigtets rettigheder, såvel som oplysningerne om en sigtet, uanset sagen senere sluttes på
baggrund af retsplejeloven og dermed ikke kommer for retten - eller kommer for retten og
manden frikendes. Udgangspunktet er, at det er kvindens anmeldelse af manden, der tæller.
Der forefindes også en del sager, hvor politiet afhører en mand enten som sigtet eller med
sigtets rettigheder, men hvor kvinden ikke kan genkende ham, og der på grund af manglende
spor/dna ikke sker mere i sagen. I den tidligere undersøgelse er sådan en mand kodet som
gerningsmand, fordi udgangspunktet i den tidligere undersøgelse var, at denne mand så var
gerningsmanden ifølge politiet. Dette er dermed også udgangspunktet for kodningen af denne
undersøgelse (se i øvrigt nærmere om variablene afsnit G).

Svarkategorier
Som noget meget væsentligt for analysen af svarkategorierne skal det bemærkes, at ”uoplyst”-kategorien skal fortolkes forskelligt afhængig af variablen. I nogle variable kodes ”uoplyst” (kode 999), såfremt der ingen oplysninger findes i sagen – i andre variable kodes der i
lignende tilfælde ”nej”. I en tredje kategori af variable indgår ”uoplyst” slet ikke som svarmulighed.
Fortolkningen af ”uoplyst” findes beskrevet i kodebogen under hver variabel, og der henvises
dertil for fortolkningen af hver enkelt variabel.
Der er som hovedregel valgt betydningen af ”uoplyst” udfra en vurdering af, hvorvidt svarene
på den enkelte variabel vil være at finde i sagens akter. F.eks. gås ud fra, at samtlige sextyper vil blive nævnt i sagen (oral, anal, vaginal, onani), og derfor kodes ”nej”, såfremt der
intet står i sagen om det. Omvendt kodes ”uoplyst”, såfremt der intet står i sagen om indtagelse af narkotika, idet man ikke kan være sikker på, det vil fremgå af sagen – både kvinden
og manden kan have en interesse i ikke at fortælle om eventuel indtagelse af stoffer.
Som kodningen er fremskredet er vi blevet opmærksomme på, at der i enkelte af variablene
burde være tilføjet ”uoplyst” kategorier – for oplysninger om hvorledes vi har valgt at kode i
disse variable henvises til kommentarerne vedr. de enkelte variable her i kodebogen.
Undervejs i kodningen er der i kodebogen specificeret hvad afkrydsning i svarkategorierne
”andet” dækker over samt hvilke svarmuligheder, der eventuelt kan siges at mangle. Dette
gøres med udgangspunkt i, at der således fremstår bidrag til analysen (således at høje svarprocenter i kategorien ”andet” kan forklares), samt at der i en eventuel senere undersøgelse
kan tilføjes yderligere relevante svarkategorier med det formål at opnå et så optimalt datasæt
som muligt som grundlag for en kvantitativ analyse.
Derudover udarbejdes sagsresuméer for hver enkelt sag.
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Talkoder/tidstabeller
999 = uoplyst i sagen
998 = Husker ikke/ved ikke
997 = uendeligt mange (over 20)
996 = mange (11-20)
995 = en del gange (2-10)
994 = Løsladt uden fremstilling
993 = Udland
992 = sanktionen ikke fastsat endnu
991 = på ubestemt tid
990 = ingen anholdt/sigtelse/dom/undersøgelse/grundlovsforhør/afgørelse (i 1. instans)
/afgørelse i 2. instans/ingen g-mand fundet. Anvendelsen af denne kode viser, at
oplysningen ikke er uoplyst på den måde, at oplysningen ikke er fundet i sagen,
MEN at oplysningen ikke findes af andre grunde, eksempelvis kan der ikke opgives tidsrum mellem voldtægten og afgørelsen i 2. instans, hvis der ikke har været en retssag i det hele taget.
989 = undersøgelse sket før anmeldelse ELLER anholdelse sket før anmeldelse (hvis gmanden f.eks. er anholdt for anden kriminalitet da anmeldelsen om voldtægt
indløber).
988 = livstid
Brugen af kode 990 og 999 som svarmulighed er ikke stringent gennemført i hele skemaet –
der vil således være variable, hvor der kun kan svares 999 og ikke 990.
I variable med tidstabeller som svarmuligheder vil der stå den samme tid flere gange, f.eks. 12 timer, 2-5 timer (2 timer går igen i begge variable). Der vil altid blive kodet for det længste
tidspunkt. Dvs er der gået 2 timer f.eks. fra voldtægt til anmeldelse kodes det i nævnte tilfælde som 2-5 timer.

Kodning af ufuldstændige sager
I de sager, hvor der kun findes enkelte dokumenter, idet resten af sagen er bortkommet, vil en
del af variablene ikke være besvaret fuldstændig korrekt, idet der ikke har været en passende
svarmulighed. I de situationer er der tolket ”indskrænkende”, dvs står det ikke i dommen, kodes der ”nej” eller så vidt muligt ”uoplyst”. Dette har i undersøgelsen vist sig at dreje sig om
ganske få sager og har ingen betydningen for den statistiske analyse.

Anvendte forkortelser
I kodebogen anvendes undertiden visse forkortelser, herunder g-mand (=manden eller gerningsmanden), CFV (=Center for Voldtægtsofre), g-sted (=gerningssted) og g-tid (gerningstid). Kvinden i sagen omtales i varierende grad som ”kvinden” eller ofret” - nogle steder blot
”K”.
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Variablene
A - Basisoplysninger
A101. Skemanummer
Hver sag skal have sit eget løbenummer startende fra 1. Det bliver det unikke nummer, hvad
angår antal voldtægtshandlinger, idet der udfyldes et skema for hver kvinde, der er blevet
voldtaget/forsøgt voldtaget samt for hver voldtægtsmand.

A102. Id-nummer for koder
Hver person, der skal taste oplysninger, skal have et id-nummer. Der skal tastes et password i
begyndelsen, som derefter automatisk udløser id-nummeret på personen, der har logget på.

A103. Undersøgelse
Undersøgelsesnummeret vil i denne undersøgelse altid være = 2. 2 står for undersøgelsesår
2000-2002 (i modsætning til sidste undersøgelse hvor tallene var fra 1990-1992). Dette vil
også automatisk komme op, men således at man kan rette i det.

A104. Journalnummer
Journalnummeret kan indeholde bindestreger eller bogstaver. Dette er ikke hensigtsmæssigt,
derfor skal vi have både det reelle journalnummer samt et journalnummer uden diverse tegn
og bogstaver, dvs. kun med tal. Journalnummer med tegn kodes i denne variabel.

A105. Journalnummer – kun tal
Journalnummeret renset for diverse tegn og bogstaver. Kommer automatisk op efter indtastningen af journalnummeret i foregående punkt.

A106. Undersøgelsesnummer
Såfremt sagen ikke har et undersøgelsesnummer (fordi den er oprettet hos politiet som en
voldtægtssag) udfyldes her med 999.

A107. Gerningskode
Gerningskode. 72211 = § 216, 72215 = § 217. Kan ses af journalnummeret, kommer automatisk op efter indtastning af journalnummeret.

A108. Anmeldelsesår
Anmeldelsesår (f.eks. 1996)
Anmeldes et overfald men der nævnes ikke noget om voldtægt før senere, koder vi dog stadig
førstnævnte anmeldelsestidspunkt som anmeldelsestidspunktet for voldtægten – med mindre
der foreligger et nyt journalnummer på sagen med en ny anmeldelsesdato.
2021

Det kan forekomme misvisende at anmeldelsestidspunktet er noteret som før gerningen er afsluttet. Dette er rigtigt kodet idet g-mand holdt offer indespærret i 3 timer og
imens blev forbrydelsen anmeldt.

A109. Anmeldelsesdato
Der skal kunne tastes tal fra 1 til og med 31.
Med dato menes ikke måneden – kun dagen.
2021

Det kan forekomme misvisende at anmeldelsestidspunktet er noteret som før
gerningen er afsluttet. Dette er rigtigt kodet idet g-mand holdt offer indespærret i 3
timer og imens blev forbrydelsen anmeldt.
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A110. Anmeldelsesmåned
Kun én svarmulighed.
2021

Det kan forekomme misvisende at anmeldelsestidspunktet er noteret som før gernin
gen er afsluttet. Dette er rigtigt kodet idet g-mand holdt offer indespærret i 3 timer og
imens blev forbrydelsen anmeldt.

A111. Anmeldelsesugedag
Kun én svarmulighed.
2021

Det kan forekomme misvisende at anmeldelsestidspunktet er noteret som før
gerningen er afsluttet. Dette er rigtigt kodet idet g-mand holdt offer indespærret i 3
timer og imens blev forbrydelsen anmeldt.

A112. Anmeldelsestidspunkt
Kun én svarmulighed.

Tidspunktet vil typisk stå på anmeldelsesblanketten eller i døgnrapporten, som kan være vedlagt. Såfremt kvinden eller andre i hendes omgangskreds/familie har forsøgt at anmelde voldtægten på et tidligere tidspunkt, end det tidspunkt, politiet angiver i anmeldelsen, noteres det
tidligste tidspunkt. Dette kan f.eks. være situationer, hvor kvinden henvender sig i weekenden
eller om aftenen og får besked på at vende tilbage næste dag/om mandagen/i åbningstiden.
For at kode det tidligere tidspunkt, skal det fremgå af kvindens og/eller vidners forklaring til
rapport, at de forsøgte at anmelde med blev henvist til et senere tidspunkt.
2021

Det kan forekomme misvisende at anmeldelsestidspunktet er noteret som før gernin
gen er afsluttet. Dette er rigtigt kodet idet g-mand holdt offer indespærret i 3 timer og
imens blev forbrydelsen anmeldt.
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B – Forbrydelsen, karakter
B101. Forbrydelsen
Kun én svarmulighed – enten fuldbyrdet eller forsøg.
Tidligere indgik også ”medvirken” som en kategori – den blev taget ud af undersøgelsen (meningsløst at have medvirken med – enten er forbrydelsen fuldbyrdet eller også er den forsøg,
man kan ikke medvirke såfremt fuldbyrdelse eller forsøg ikke sker). Det er en fejl (formentlig
en tastefejl), når der i undersøgelsen 1990-1992 er sat kryds i medvirken – og ikke andet – i
én af sagerne.
Er der flere g-mænd kodes et skema for hver g-mand. I de tilfælde hvor en g-mand ”kun”
medvirker, dvs uden selv at voldtage kvinden, kodes der i denne variabel efter, hvorvidt kvinden er udsat for fuldbyrdet voldtægt eller forsøg på voldtægt fra de øvrige g-mænd (men KUN
i denne variabel – ikke i de følgende, disse udfyldes ”pr. g-mand”). Hvad den enkelte g-mand,
som ”kun” medvirker, så har gjort ved kvinden, fremgår af de flg. variable om den seksuelle
gerning. Dvs det kan umiddelbart se modstridende ud i de ”medvirkende” g-mænds skemaer,
idet der i sådan et skema vil kodes i B101, at kvinden har været udsat for voldtægt, men at
penis f.eks. ikke har været indført nogen steder.
Såfremt der både indgår forsøg og fuldbyrdet voldtægt (f.eks. ved gruppevoldtæger) afkrydses
den ”værste”, dvs. den fuldbyrdede, såfremt der har været tale om fuldbyrdet voldtægt.
Fuldbyrdet voldtægt er kodet, når penis er indført i vagina, anus eller mund (hvilket ikke svarer helt til den juridiske terminologi, idet indføring i anus eller mund beskrives som overtrædelse af § 224 jf. § 216 – anden kønslig omgang ved anvendelse af vold eller trussel om vold).
Dog skal der først og fremmest kodes efter, hvad der står i rapporten, dvs. hvad den enkelte
politibetjent har vurderet. Sådan gjorde koderen i den gamle undersøgelse. Ex. hvis betjenten
”kalder” det forsøg på voldtægt, hvori indgår oralsex, koder vi det også ”kun” som forsøg,
selvom der er indføring i munden.
Forsøg på voldtægt: § 216 eller § 217 jf. § 21.
Medvirken til voldtægt: § 216 eller § 217 jf. § 23.
Oral- og analsex kan stå beskrevet i sagen som § 224 jf. § 216 (eller § 217).

B111-114. Sex-type
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (ja/nej/ofret husker ikke eller ved
ikke/uoplyst).
I tilfælde af flere voldtægter kodes alle de sex-typer kvinden udsættes for.
Er kvinden f.eks. prostitueret kan en del af det seksuelle være frivilligt – f.eks. aftalt oralsex
hvor g-manden så også vil have samleje, selvom kvinden ikke vil – det frivillige/aftalte kodes
ikke i denne variabel.
Oral og onani går på, om kvinden udfører oralsex på manden, og om hun onanerer på ham –
og kodes i denne variabel. Såfremt manden slikker kvinden kodes det i senere variabel om
”kys/slik”. Onanerer manden på kvinden (rører ved kvindens kønsdel og kvinden opfatter det
som forsøg på onani) kodes det i variablen om berøring af kvinden under tøjet.
Onani er ikke når g-manden selv onanerer og f.eks. får sædafgang på kvinden – vi koder det
kun her såfremt, han har tvunget kvinden til at onanere ham f.eks. med hånden.
Såfremt ”andet” afkrydses, skal det forklares i kodebogen. Det noteres udfor hvert variabelnummer, skemanummer noteres samt hvad ”andet” går ud på.
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Hvornår anvendes ”husker ikke/ved ikke”, ”nej”, og ”uoplyst”:
Man må gå ud fra, at spørgsmålet om, hvilke sextyper kvinden har været udsat for, vil være
belyst i sagen. Dvs fortæller kvinden kun om vaginalt samleje, går vi ud fra, at det er den eneste sex-type, der har fundet sted. Således kodes ”NEJ” i de andre sex-typer (oral, anal, onani),
hvis de ikke nævnes, IKKE ”uoplyst”.
”Uoplyst” afkrydses alene såfremt koderen ved en samlet gennemgang af sagen får indtryk af,
at der er aspekter af den seksuelle krænkelse, der ikke er oplyst i sagen, dvs at man slet ikke
skulle have været inde på dette under afhøringen hos politiet. Det er meget utænkeligt, såfremt der er tale om en anmeldelse af voldtægt, at man ikke skulle tale om f.eks. sex-type
under afhøringen. ”Uoplyst” vil derfor meget sjældent skulle anvendes her.
Fremgår det af sagen, at kvinden muligt ikke kan huske, hvad der er foregået, kodes ”husker
ikke/ved ikke” og IKKE ”uoplyst”. Dette er en helt nødvendig variabel, idet vi ved fra center for
voldtægtsofre, at det ikke er en usædvanlig reaktion hos kvinden, at hun under voldtægten, på
grund af chok, kan befinde sig i en sådan tilstand, at hun ”lukker af”/”bliver væk”/fortrænger,
hvad der foregår.
Såfremt denne undersøgelses datamateriale skal analyseres sammen med Center for Voldtægtsofres materiale, skal man være opmærksom på, at selvom variablene er de samme, tolkes de formentlig ikke på samme måde af koderne på hhv vort voldtægtsprojekt og hos Center
for Voldtægtsofre.

B121-124. Seksuel berøring (ikke med penis eller mund) udelukkende uden på tøj
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/ofret husker ikke eller
ved ikke/uoplyst).
Såfremt ”andet” afkrydses, skal det forklares i kodebogen. Det noteres udfor hvert variabelnummer, skemanummer noteres samt hvad ”andet” går ud på..
Er kvinden f.eks. prostitueret kan en del af det seksuelle være frivilligt – f.eks. aftalt oralsex
hvor g-manden så også vil have samleje, selvom kvinden ikke vil – det frivillige/aftalte kodes
ikke i denne variabel.
Bemærk: i overskriften til variablen står der ”udelukkende” udenpå tøj – vi koder AL BERØRING uden på tøj, selvom der også er sket andet
Hvornår uoplyst, hvornår husker ikke/ved ikke:
Denne variabel samt de følgende variable (frem til B191) er medtaget med stærk inspiration
fra Center for voldtægtsofres skema (Rigshospitalet). På centret udspørges den voldtagne
kvinde efter et skema, og centret er dermed sikre på, at få alle oplysningerne frem (forudsat
naturligvis at kvinden kan huske og ved, hvad der er foregået). Vort skema udfyldes imidlertid
ud fra papirsagerne hos politiet. Det betyder, at den enkelte betjent ikke nødvendigvis har
spurgt kvinden, om hun f.eks. er blevet berørt uden på tøjet, inden på tøjet, er blevet kysset/slikket. Det er heller ikke sikkert, kvinden fortæller om f.eks. berøring uden på tøjet/inden
på tøjet osv, for det ”vigtigste/værste” vil være, om og hvor (sex-type) g-manden havde fuldbyrdet voldtægt, og om der blev anvendt vold, og i givet tilfælde, hvilken vold/hvor slem. Derfor kodes uoplyst, såfremt der ingen oplysninger er i sagen om: seksuel berøring uden på tøj,
seksuel berøring under tøj, kys og/el slik, (variable B121-B141). Siger kvinden f.eks., at gmanden rører hendes vagina under tøjet, kan det ikke udelukkes, at han også har berørt hendes bryster – det kan være, kvinden blot ikke nævner det, eller at politibetjenten ikke nedskriver det. Såfremt vi har en begrundet fornemmelse af, at kvinden har fortalt detaljeret om
hændelsen, kan dog kodes ”nej” og ikke ”uoplyst”.
Fremgår det af sagen, at kvinden ikke rigtig kan huske, hvad der er foregået, kodes ”husker
ikke/ved ikke” og IKKE ”uoplyst”. Dette er en helt nødvendig variabel, idet vi ved fra center for
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voldtægtsofre, at det ikke er en usædvanlig reaktion hos kvinden, at hun under voldtægten, på
grund af chok, kan befinde sig i en sådan tilstand, at hun ”lukker af”/”bliver væk”/fortrænger,
hvad der foregår.
Såfremt denne undersøgelses datamateriale skal analyseres sammen med Center for Voldtægtsofres materiale, skal man være opmærksom på, at selvom variablene er de samme, tolkes de formentlig ikke på samme måde af koderne på hhv. vort voldtægtsprojekt og hos Center for Voldtægtsofre.
Andet:
Skema 2

Lår og endeballer under dynen

Skema 18

Ballerne

Skema 28

River bukserne i stykker, så knappen sprænger – hun slipper væk

Skema 374 - 375 balderne
Skema 453 holder om hende da hun vågner, nusser hende i håret.
Skema 448-449 en holder hende mens en anden tager bukserne af hende
Hvis der er sat kryds i andet, betyder det, hvis ikke andet står anført, at g-mand har befølt
offer på hele kroppen (seksuelt). Gælder skemaer der starter med 2000-nummer
2005 offer udtaler at g-mand gramser på hende.
2086

g-mand tager hende på ballerne

2091

rør offer på lårene

2193

G-mand holder offer om balderne.

2227

g-mand beføler offer på inderlår, samtidig med at han kører bil

2254

g-mænd slår offer på ende og lår

2255

g-mand slår på ende og lår

2264

berør på baller

Skema 4001

Befamler forurettede på kroppen

Skema 4013

G-manden tog på offerets over hele kroppen

Skema 4081

På lårene

Skema 4088

På kroppen

Skema 4090

På lårene

Skema 4131

På inderlårene (udvist om der er uden eller under tøjet)

Skema 4153

Hofterne

Skema 4157

På lårene

Skema 4166

Hele kroppen

Skema 4173

Han gnubber sig op af hendes bagdel

Skema 4187

På lår

Skema 4190

På lår

Skema 4191

På lår
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B131-134. Se ksuel berøring (ikke med penis eller mund) under tøj.

Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/ofret husker ikke eller
ved ikke/uoplyst).
Oral og onani hvor kvinden udfører oralsex på manden og/eller onanerer på ham kodes i variabel B111-114. Såfremt manden slikker kvinden kodes det i senere variabel om ”kys/slik” –
onanerer manden på kvinden kodes det her i denne variabel om berøring af kvinden under
tøjet.
Er kvinden f.eks. prostitueret kan en del af det seksuelle være frivilligt – f.eks. aftalt oralsex
hvor g-manden så også vil have samleje, selvom kvinden ikke vil – det frivillige/aftalte kodes
ikke i denne variabel.
Såfremt ”andet” afkrydses, skal det forklares i kodebogen. Det noteres udfor hvert variabelnummer, skemanummer noteres samt hvad ”andet” går ud på:
Hvornår uoplyst, hvornår husker ikke/ved ikke:
Denne variabel samt de følgende variabel (frem til B191) er medtaget med stærk inspiration
fra Center for voldtægtsofres skema (Rigshospitalet). På centret udspørges den voldtagne
kvinde efter et skema, og centret er dermed sikre på, at få alle oplysningerne frem (forudsat
naturligvis at kvinden kan huske og ved, hvad der er foregået). Vort skema udfyldes imidlertid
ud fra papirsagerne hos politiet. Det betyder, at den enkelte betjent ikke nødvendigvis har
spurgt kvinden, om hun f.eks. er blevet berørt uden på tøjet, inden på tøjet, er blevet kysset/slikket. Det er heller ikke sikkert, kvinden fortæller om f.eks. berøring uden på tøjet/inden
på tøjet osv, for det ”vigtigste/værste” vil være, om og hvor (sex-type) g-manden havde fuldbyrdet voldtægt, og om der blev anvendt vold, og i givet tilfælde, hvilken vold/hvor slem. Derfor kodes uoplyst, såfremt der ingen oplysninger er i sagen om: seksuel berøring uden på tøj,
seksuel berøring under tøj, kys og/el slik (variable B121-B141). Siger kvinden f.eks., at gmanden rører hendes vagina under tøjet, kan det ikke udelukkes, at han også har berørt hendes bryster – det kan være, kvinden blot ikke nævner det, eller at politibetjenten ikke nedskriver det. Såfremt vi har en begrundet fornemmelse af, at kvinden har fortalt detaljeret om
hændelsen, kan dog kodes ”nej” og ikke ”uoplyst”.
Fremgår det af sagen, at kvinden ikke rigtig kan huske, hvad der er foregået, kodes ”husker
ikke/ved ikke” og IKKE ”uoplyst”. Dette er en helt nødvendig variabel, idet vi ved fra center for
voldtægtsofre, at det ikke er en usædvanlig reaktion hos kvinden, at hun under voldtægten, på
grund af chok, kan befinde sig i en sådan tilstand, at hun ”lukker af”/”bliver væk”/fortrænger,
hvad der foregår.
Såfremt denne undersøgelses datamateriale skal analyseres sammen med Center for Voldtægtsofres materiale, skal man være opmærksom på, at selvom variablene er de samme, tolkes de formentlig ikke på samme måde af koderne på hhv. vort voldtægtsprojekt og hos Center for Voldtægtsofre.
Andet:
Skema 3

g-mand ”klapper” offer på balderne og i skridtet, udtaler ved afhøring at han
har erfaring for, at kvinder godt kan lide det sådan. Den seksuelle berøring på
bryster og vagina er her ved bid.

Skema 334

Balder

Skema 366

”rager” på hende overalt.

Skema 421

kysser og kærtegner på hele kroppen

2005

offer udtaler at g-mand gramser på hende.
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2027

g-mand tager på offers bare lår.

2101

g-mand tager på offers balder og slår hende i enden.

2152

g-mand gnider penis op af offers ryg, som står foroverbøjet.

2178

g-mand berører offer over det hele

2227

inderlår

2264

berør på baller

2343

Han beføler hende på maven.

Skema 4003

Befølt hende i skridtet

Skema 4008

G-mand gnider sin sne hånd op af offers ene lår

Skema 4018

På maven

Skema 4047

Finger op i hendes skede

Skema 4104

ryggen og over det hele

Skema 4119

På lårene

Skema 4230

På lårene

B141-147. Kys og/eller slik
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/ofret husker ikke eller
ved ikke/uoplyst).
Oral og onani hvor kvinden udfører oralsex på manden og/eller onanerer på ham kodes i variabel B111-114. Såfremt manden slikker kvinden kodes det i variablen om ”kys/slik” – onanerer manden på kvinden kodes det i variablen om berøring af kvinden under tøjet.
Er kvinden f.eks. prostitueret kan en del af det seksuelle være frivilligt – f.eks. aftalt oralsex
hvor g-manden så også vil have samleje, selvom kvinden ikke vil – det frivillige/aftalte kodes
ikke i denne variabel.
Såfremt ”andet” afkrydses, skal det forklares i kodebogen. Det noteres udfor hvert variabelnummer, skemanummer noteres samt hvad ”andet” går ud på.
Hvornår uoplyst, hvornår husker ikke/ved ikke:
Denne variabel samt de følgende variable (frem til B191) er medtaget med stærk inspiration
fra Center for voldtægtsofres skema (Rigshospitalet). På centret udspørges den voldtagne
kvinde efter et skema, og centret er dermed sikre på, at få alle oplysningerne frem (forudsat
naturligvis at kvinden kan huske og ved, hvad der er foregået). Vort skema udfyldes imidlertid
ud fra papirsagerne hos politiet. Det betyder, at den enkelte betjent ikke nødvendigvis har
spurgt kvinden, om hun f.eks. er blevet berørt uden på tøjet, inden på tøjet, er blevet kysset/slikket. Det er heller ikke sikkert, kvinden fortæller om f.eks. berøring uden på tøjet/inden
på tøjet osv, for det ”vigtigste/værste” vil være, om og hvor (sex-type) g-manden havde fuldbyrdet voldtægt, og om der blev anvendt vold, og i givet tilfælde, hvilken vold/hvor slem. Derfor kodes uoplyst, såfremt der ingen oplysninger er i sagen om: seksuel berøring uden på tøj,
seksuel berøring under tøj, kys og/el slik (variable B121-B141). Siger kvinden f.eks., at gmanden rører hendes vagina under tøjet, kan det ikke udelukkes, at han også har berørt hendes bryster – det kan være, kvinden blot ikke nævner det, eller at politibetjenten ikke nedskriver det. Såfremt vi har en begrundet fornemmelse af, at kvinden har fortalt detaljeret om
hændelsen, kan dog kodes ”nej” og ikke ”uoplyst”.
Fremgår det af sagen, at kvinden ikke rigtig kan huske, hvad der er foregået, kodes ”husker
ikke/ved ikke” og IKKE ”uoplyst”. Dette er en helt nødvendig variabel, idet vi ved fra center for
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voldtægtsofre, at det ikke er en usædvanlig reaktion hos kvinden, at hun under voldtægten, på
grund af chok, kan befinde sig i en sådan tilstand, at hun ”lukker af”/”bliver væk”/fortrænger,
hvad der foregår.
Såfremt denne undersøgelses datamateriale skal analyseres sammen med Center for Voldtægtsofres materiale, skal man være opmærksom på, at selvom variablene er de samme, tolkes de formentlig ikke på samme måde af koderne på hhv. vort voldtægtsprojekt og hos Center for Voldtægtsofre.
Andet:
Skema 2

Maven

Skema 366

slikker hende ”overalt” – ”opførte sig som en hund”

Skema 421

kysser og kærtegner på hele kroppen

2178

g-mand slikker offers tær

Skema 4079

På maven

Skema 4088

På øren

Skema 4132

På maven

Skema 4133

På ryggen

Skema 4142

Over det hele (Udvist om det er under eller oven på tøjet)

Skema 4153

Nakken

Skema 4186

Ryggen

Skema 4230

Over det hele

Skema 4239

Lårene

B151-156. Penis berørt ofret – udover eventuel indtrængning
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/ofret husker ikke eller
ved ikke/uoplyst).
Går ikke på forsøg, det kodes i B161. Dvs variablen går mere på ”leg” m penis.
Er kvinden f.eks. prostitueret kan en del af det seksuelle være frivilligt – f.eks. aftalt oralsex
hvor g-manden så også vil have samleje, selvom kvinden ikke vil – det frivillige/aftalte kodes
ikke i denne variabel.
Såfremt ”andet” afkrydses, skal det forklares i kodebogen. Det noteres udfor hvert variabelnummer, skemanummer noteres samt hvad ”andet” går ud på:
Skema 63

Kører penis frem og tilbage mellem lårene

Hvornår anvendes ”ja”, ”nej”, ”husker ikke/ved ikke” og ”uoplyst”:
Vi går ud fra, at spørgsmålet om, hvorvidt penis har berørt kvinden, vil være belyst i sagen. Er
det ikke nævnt i sagen, kodes derfor ”nej” udfor de forskellige variable.
”Uoplyst” afkrydses kun, såfremt koderen ved en samlet gennemgang af sagen får indtryk af,
at der er aspekter af den seksuelle krænkelse, der ikke er oplyst i sagen, dvs at man slet ikke
skulle have været inde på dette under afhøringen hos politiet.
Fremgår det af sagen, at kvinden ikke rigtig kan huske, hvad der er foregået, kodes ”husker
ikke/ved ikke” og IKKE ”uoplyst”. Dette er en helt nødvendig variabel, idet vi ved fra center for
voldtægtsofre, at det ikke er en usædvanlig reaktion hos kvinden, at hun under voldtægten, på
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grund af chok, kan befinde sig i en sådan tilstand, at hun ”lukker af”/”bliver væk”/fortrænger,
hvad der foregår.
Såfremt denne undersøgelses datamateriale skal analyseres sammen med Center for Voldtægtsofres materiale, skal man være opmærksom på, at selvom variablene er de samme, tolkes de formentlig ikke på samme måde af koderne på hhv. vort voldtægtsprojekt og hos Center for Voldtægtsofre.

B161-164. Forsøg på indtrængning (ikke lykkedes)
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/ofret husker ikke eller
ved ikke/uoplyst).
Bemærk: variablen går KUN på forsøg, dvs hvor indtrængning ikke lykkedes. Der kan f.eks.
godt være indtrængning i vagina, men kun forsøg i anus – i sådan et tilfælde afkrydses ”ja” ud
for ”anus” i denne variabel (vagina er i det tilfælde jo så fuldbyrdet).
Der er alene tale om forsøg på indtrængning med penis.
Er kvinden f.eks. prostitueret kan en del af det seksuelle være frivilligt – f.eks. aftalt oralsex
hvor g-manden så også vil have samleje, selvom kvinden ikke vil – det frivillige/aftalte kodes
ikke i denne variabel.
Hvornår anvendes ”ja”, ”nej”, ”husker ikke/ved ikke” og ”uoplyst”:
Man må gå ud fra, at spørgsmålet om, hvorvidt g-manden har forsøgt indtrængning, uden at
det er lykkedes ham, vil være belyst i sagen. Er det ikke nævnt i sagen, kodes derfor ”nej”
udfor de forskellige variable.
Dvs fortæller kvinden kun om, at g-manden har forsøgt at trænge ind i anus, går vi ud fra, at
det er det eneste sted, han har forsøgt at trænge ind i – ellers ville kvinden have nævnt det,
eller politibetjenten spurgt til det og dermed noteret det i sagen. Vi ville således i nævnte situation kode ”JA” udfor ”anus” og ”NEJ” i de andre steder (mund, vagina, andet).
Hvis der ER sket indtrængning i anus, kodes ”nej” i anus, idet denne variabel alene handler om
forsøg på indtrængning = ER indtrængning sket, er der ikke tale om forsøg, derfor svares der i
så tilfælde ”nej”. Indtrængning skal i stedet kodes i variabel B171 ”Penis indført” eller B181
”Andet indført”
”Uoplyst” afkrydses kun, såfremt koderen ved en samlet gennemgang af sagen får indtryk af,
at der er aspekter af den seksuelle krænkelse, der ikke er oplyst i sagen, dvs at man slet ikke
skulle have været inde på dette under afhøringen hos politiet. Det er meget utænkeligt, såfremt der er tale om en anmeldelse af voldtægt, at man under afhøringen ikke skulle tale om
f.eks. forsøg på indtrængning. Uoplyst vil derfor skulle anvendes meget sjældent.
Fremgår det af sagen, at kvinden ikke rigtig kan huske, hvad der er foregået, kodes ”husker
ikke/ved ikke” og IKKE ”uoplyst”. Dette er en helt nødvendig variabel, idet vi ved fra center for
voldtægtsofre, at det ikke er en usædvanlig reaktion hos kvinden, at hun under voldtægten, på
grund af chok, kan befinde sig i en sådan tilstand, at hun ”lukker af”/”bliver væk”/fortrænger,
hvad der foregår.
Såfremt ”andet” afkrydses, skal det forklares i kodebogen. Det noteres udfor hvert variabelnummer, skemanummer noteres samt hvad ”andet” går ud på:
Skema 4058 På ryggen
Såfremt denne undersøgelses datamateriale skal analyseres sammen med Center for Voldtægtsofres materiale, skal man være opmærksom på, at selvom variablene er de samme, tolkes de formentlig ikke på samme måde af koderne på hhv. vort voldtægtsprojekt og hos Center for Voldtægtsofre.
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B171-174. Penis indført
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/ofret husker ikke eller
ved ikke/uoplyst).
I tilfælde af flere voldtæger kodes for alt dét, kvinden udsættes for.
Såfremt ”andet” afkrydses, skal det forklares i kodebogen. Det noteres udfor hvert variabelnummer, skemanummer noteres samt hvad ”andet” går ud på.
Er kvinden f.eks. prostitueret kan en del af det seksuelle være frivilligt – f.eks. aftalt oralsex
hvor g-manden så også vil have samleje, selvom kvinden ikke vil – det frivillige/aftalte kodes
ikke i denne variabel.
Hvornår anvendes ”ja”, ”nej”, ”husker ikke/ved ikke” og ”uoplyst”:
Man må gå ud fra, at spørgsmålet om, hvorvidt g-manden har indført penis i kvinden, vil være
belyst i sagen. Er det ikke nævnt i sagen, koder vi derfor ”nej” udfor de forskellige variable.
Dvs fortæller kvinden kun om, at g-manden har trængt ind i anus, går vi ud fra, at det er det
eneste sted, han har trængt ind i – ellers ville kvinden have nævnt det, eller politibetjenten
spurgt til det og dermed noteret det i sagen. Vi ville således i nævnte situation kode ”JA” udfor
”anus” og ”NEJ” i de andre steder (mund, vagina, andet).
”Uoplyst” afkrydses kun, såfremt koderen ved en samlet gennemgang af sagen får indtryk af,
at der er aspekter af den seksuelle krænkelse, der ikke er oplyst i sagen, dvs at man slet ikke
skulle have været inde på dette under afhøringen hos politiet. Det er meget utænkeligt, såfremt der er tale om en anmeldelse af voldtægt, at man under afhøringen ikke skulle tale om
f.eks. hvorvidt penis blev indført. Uoplyst vil derfor skulle anvendes meget sjældent.
Fremgår det af sagen, at kvinden ikke rigtig kan huske, hvad der er foregået, kodes ”husker
ikke/ved ikke” og IKKE ”uoplyst”. Dette er en helt nødvendig variabel, idet vi ved fra center for
voldtægtsofre, at det ikke er en usædvanlig reaktion hos kvinden, at hun under voldtægten, på
grund af chok, kan befinde sig i en sådan tilstand, at hun ”lukker af”/”bliver væk”/fortrænger,
hvad der foregår.
Såfremt denne undersøgelses datamateriale skal analyseres sammen med Center for Voldtægtsofres materiale, skal man være opmærksom på, at selvom variablene er de samme, tolkes de formentlig ikke på samme måde af koderne på hhv. vort voldtægtsprojekt og hos Center for Voldtægtsofre.

B181-184. Andet indført
I tilfælde af flere voldtæger kodes for alt dét, kvinden udsættes for.
Variablen går på, hvor g-manden har indført ”andet” i kvinden, dvs andet end penis. Eksempelvis kan g-manden have indført dildo i vagina eller anus.
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/ofret husker ikke eller
ved ikke/uoplyst).
Er kvinden f.eks. prostitueret kan en del af det seksuelle være frivilligt – f.eks. aftalt oralsex
hvor g-manden så også vil have samleje, selvom kvinden ikke vil – det frivillige/aftalte kodes
ikke i denne variabel.
Såfremt ”andet” afkrydses, skal det forklares i kodebogen. Det noteres udfor hvert variabelnummer.

16

Hvornår anvendes ”ja”, ”nej”, ”husker ikke/ved ikke” og ”uoplyst”:
Man må gå ud fra, at spørgsmålet om, hvor g-manden har indført noget i kvinden, vil være
belyst i sagen. Er det ikke nævnt i sagen, koder vi derfor ”nej” udfor de forskellige variable.
Dvs fortæller kvinden kun om, at g-manden har indført noget i anus, går vi ud fra, at det er
det eneste sted, han har indført noget i – ellers ville kvinden have nævnt det, eller politibetjenten spurgt til det og dermed noteret det i sagen. Vi ville således i nævnte situation kode ”JA”
udfor ”anus” og ”NEJ” i de andre steder (mund, vagina, andet).
”Uoplyst” afkrydses kun, såfremt koderen ved en samlet gennemgang af sagen får indtryk af,
at der er aspekter af den seksuelle krænkelse, der ikke er oplyst i sagen, dvs at man slet ikke
skulle have været inde på dette under afhøringen hos politiet. Det er meget utænkeligt, såfremt der er tale om en anmeldelse af voldtægt, at man under afhøringen ikke skulle tale om,
hvor g-manden har indført ”andet” i kvinden (andet end penis). Uoplyst vil derfor skulle anvendes meget sjældent.
Fremgår det af sagen, at kvinden ikke rigtig kan huske, hvad der er foregået, kodes ”husker
ikke/ved ikke” og IKKE ”uoplyst”. Dette er en helt nødvendig variabel, idet vi ved fra center for
voldtægtsofre, at det ikke er en usædvanlig reaktion hos kvinden, at hun under voldtægten, på
grund af chok, kan befinde sig i en sådan tilstand, at hun ”lukker af”/”bliver væk”/fortrænger,
hvad der foregår.
Andet - hvor har g-manden indført noget (udover anus, vagina og mund):
Der kan opstå nogen forvirring i denne variabel, fordi spørgsmålet går på, om ”andet” er indført i mund, anus, vagina eller andet. Der er altså 2 stk. ”andet”. Hvad g-manden indfører beskrives i næste variabel. I denne variabel beskrives alene, HVOR der er indført noget.
Såfremt denne undersøgelses datamateriale skal analyseres sammen med Center for Voldtægtsofres materiale, skal man være opmærksom på, at selvom variablene er de samme, tolkes de formentlig ikke på samme måde af koderne på hhv. vort voldtægtsprojekt og hos Center for Voldtægtsofre.

B191-195. Hvad er indført
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/ofret husker ikke eller
ved ikke/uoplyst).
I tilfælde af flere voldtæger kodes for alt dét, kvinden udsættes for.
Er kvinden f.eks. prostitueret kan en del af det seksuelle være frivilligt – f.eks. aftalt oralsex
hvor g-manden så også vil have samleje, selvom kvinden ikke vil – det frivillige/aftalte kodes
ikke i denne variabel.
Såfremt ”andet” afkrydses, skal det forklares i kodebogen. Det noteres udfor hvert variabelnummer.
Skal tilføjes flere svarmuligheder undervejs, såfremt vi støder på det i sagerne. BEMÆRK: disponibel A skal hedde ”finger/fingre/hånd”. Tilføjelse af flere svarkategorier skal aftales indbyrdes mellem koderne.
Hvornår anvendes ”ja”, ”nej”, ”husker ikke/ved ikke” og ”uoplyst”:
Man må gå ud fra, at spørgsmålet om, hvad g-manden har indført noget i kvinden, vil være
belyst i sagen. Er det ikke nævnt i sagen, koder vi derfor ”nej” udfor de forskellige variable.
Dvs fortæller kvinden kun om, at g-manden har indført noget, f.eks. dildo, i anus, går vi ud
fra, at det er det eneste, han har indført – ellers ville kvinden have nævnt det, eller politibe-
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tjenten spurgt til det og dermed noteret det i sagen. Vi ville således i nævnte situation kode
”JA” udfor ”dildo” og ”NEJ” i de andre steder (våben, finger, andet).
”Uoplyst” afkrydses kun, såfremt koderen ved en samlet gennemgang af sagen får indtryk af,
at der er aspekter af den seksuelle krænkelse, der ikke er oplyst i sagen, dvs at man slet ikke
skulle have været inde på dette under afhøringen hos politiet. Det er meget utænkeligt, såfremt der er tale om en anmeldelse af voldtægt, at man under afhøringen ikke skulle tale om
f.eks. hvad g-manden har indført. Uoplyst vil derfor skulle anvendes meget sjældent.
Fremgår det af sagen, at kvinden ikke rigtig kan huske, hvad der er foregået, kodes ”husker
ikke/ved ikke” og IKKE ”uoplyst”. Dette er en helt nødvendig variabel, idet vi ved fra center for
voldtægtsofre, at det ikke er en usædvanlig reaktion hos kvinden, at hun under voldtægten, på
grund af chok, kan befinde sig i en sådan tilstand, at hun ”lukker af”/”bliver væk”/fortrænger,
hvad der foregår.
Andet:
Skema 65

Tunge

Skema 167 creme-flaske (indført uden skader i vagina til følge)
Skema 372 agurk
Skema 440 Flaske
Skema 410 kæp
Skema 467 Tunge
Skema 536 træ-ting evt kosteskaft (K sigtes for falsk forklaring, ingen skader i vagina)
Skema 614 Tunge
Skema 826 Flaske (i anus)
Skema 831 vaginalkugler (i skede)
Skema 854 blyant, skruetrækker
2034

g-mand fører et eller andet op i offers skede, for at slette beviserne, siger han.
Det er uvist hvad. Offer besvimer herefter af smerte.

2108

g-mand indfører en agurk i offers skede.

2139

g-mand fører sin tunge ind i skede..

2218

G-mand har indført slik i offers skede og derefter suget/slikket det ud af hende.

2261

g-mand fører et stearinlys ud og ind af offers skede.

2297

g-mand ønsker at udføre et slags lavement på offer, hvorfor han tager brusehovedet af bruseren, og fører den op i offers endetarm adskillige gange for at foretage skyld.

2326

g-mand arrangerer trekant med sin evnesvage kæreste og offer, han får kæresten til at indføre agurk i offers skede, mens han tager billeder heraf.

2336

G-mand indfører en ølflaske adskillige gange i vagina

4165

Stearinlys

Såfremt denne undersøgelses datamateriale skal analyseres sammen med Center for Voldtægtsofres materiale, skal man være opmærksom på, at selvom variablene er de samme, tol-
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kes de formentlig ikke på samme måde af koderne på hhv. vort voldtægtsprojekt og hos Center for Voldtægtsofre.

B201. Kondom benyttet
Kun én svarmulighed.
Såfremt der intet fremgår af sagen om, hvorvidt kondom blev benyttet ved en fuldbyrdet voldtægt, kodes der i ”uoplyst”. ”Nej” kodes således kun såfremt det positivt fremgår, at der ikke
har været brugt kondom (husk altid det er ifølge kvinden).
Ved forsøg på voldtægt, kodes ”forsøg, uvist om brug af kondom” i de tilfælde, hvor forsøget
ikke udelukker, at g-manden ville have brugt kondom, hvis det var kommet videre.
Er der i sagen tale om, at kvinden, på grund af chok, har befundet sig i en sådan tilstand, at
hun ”lukkede af”/”blev væk”/fortrængte, hvad der foregik, kodes dog ”husker ikke/ved ikke”.
Dette gælder også i tilfælde af bevidstløshed.
Har g-manden ”kun” medvirket kodes ”andet”.
Andet:
Skema 98

Kun medvirket

Skema 221 g-mand forsøger via Internet at få andre til at voldtage kvinden – sker aldrig
Skema 277 Kun medvirket
Skema 297 Kun medvirket
Skema 308 Kun medvirket
Skema 320 kun medvirket
Skema 397 kun medvirket
Skema 402 – 403 kun medvirket
Skema 408 – 457 kun medvirket
Skema 495 Kun medvirket
Skema 511 Kun medvirket
Skema 518 Kun medvirket
Skema 545 Kun medvirket
Skema 598 Kun medvirket + er kvinde
Skema 604 Kun medvirket
Skema 618 – 620 Kun medvirket
Skema 634 Kun medvirket
Skema 648 – 649 Kun medvirket
Skema 671 kun medvirket
Skema 728 kun medvirket
Skema 731 kun medvirket
Skema 734 kun medvirket
Skema 741 kun medvirket – kvinde
Skema 794 kun medvirket
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Skema 819 kun medvirket
Skema 825 kun medvirket
Skema 833 – 834 kun medvirket
Skema 862 – 863 kun medvirket
Skema 870 kun medvirket
Skema 886 kun medvirket
Skemaer med 2000-nummer (koder noterer):
”Hvis der er krydset af i andet og intet andet står anført nedenunder, betyder det, at der er
tale om gruppevoldtægt, og at g-manden har hjulpet til, altså fx holdt offeret. (dette har jeg
dog først kodet fra skema 2247).”
Skema 4064 Han medvirker uden at gøre noget seksuelt ved hende
Skema 4133 Han har kun stukket en finger op i hendes skede (selv om der er en vold
tægtsjornalnummer)
Skema 4140 Kun medvirker
Skema 4141 Kun medvirker
Skema 4150 Hun kan ikke huske præcis var der er sket
Skema 4180 Kun medvirker
Skema 4183 Kun medvirker
Skema 4194 Kun medvirker
Skema 4214 Kun medvirker
Skema 4215 Kun medvirker

B202. Sædafgang vaginalt
Kun én svarmulighed.
Er der ikke sket sædafgang nogen steder, kodes altid i ”nej, ikke sædafgang i det hele taget”.
Det fremgår ikke nødvendigvis af sagen, hvorvidt g-manden har haft sædafgang. Dog nævnes
det ofte. Mangler der af en eller anden grund oplysninger om det, koder vi ”uoplyst”. Eneste
undtagelser er chok/fortrængnings-situationen. Dvs såfremt der i sagen tale om, at kvinden,
på grund af chok, har befundet sig i en sådan tilstand, at hun ”lukkede af”/”blev
væk”/fortrængte, hvad der foregik, kodes ”husker ikke/ved ikke”. Dette gælder også i tilfælde
af bevidstløshed.
Dog kodes ikke uoplyst til f.eks. sædafgang vaginalt og oralt, hvis det fremgår af sagen, at de
”kun” har haft vaginalt samleje – så kodes ”nej”.
Man kan se under ”spor” E181, om der er fundet sæd i sagen i det hele taget. Om g-mandens
DNA er fundet kan ses af variabel E192.

B203. Sædafgang oralt
Kun én svarmulighed.
Er der ikke sket sædafgang nogen steder, kodes altid i ”nej, ikke sædafgang i det hele taget”.
Det fremgår ikke nødvendigvis af sagen, hvorvidt g-manden har haft sædafgang. Dog nævnes
det ofte. Mangler der af en eller anden grund oplysninger om det, koder vi ”uoplyst”. Eneste
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undtagelser er chok/fortrængnings-situationen. Dvs såfremt der i sagen tale om, at kvinden,
på grund af chok, har befundet sig i en sådan tilstand, at hun ”lukkede af”/”blev
væk”/fortrængte, hvad der foregik, kodes ”husker ikke/ved ikke”. Dette gælder også i tilfælde
af bevidstløshed.
Dog kodes ikke uoplyst til f.eks. sædafgang vaginalt og oralt, hvis det fremgår af sagen, at de
”kun” har haft vaginalt samleje – så kodes ”nej”.
Man kan se under ”spor” E181, om der er fundet sæd i sagen i det hele taget. Om g-mandens
DNA er fundet kan ses af variabel E192.

B204. Sædafgang analt
Kun én svarmulighed.
Er der ikke sket sædafgang nogen steder, kodes altid i ”nej, ikke sædafgang i det hele taget”.
Det fremgår ikke nødvendigvis af sagen, hvorvidt g-manden har haft sædafgang. Dog nævnes
det ofte. Mangler der af en eller anden grund oplysninger om det, koder vi ”uoplyst”. Eneste
undtagelser er chok/fortrængnings-situationen. Dvs såfremt der i sagen tale om, at kvinden,
på grund af chok, har befundet sig i en sådan tilstand, at hun ”lukkede af”/”blev
væk”/fortrængte, hvad der foregik, kodes ”husker ikke/ved ikke”. Dette gælder også i tilfælde
af bevidstløshed.
Dog kodes ikke uoplyst til f.eks. sædafgang analt og oralt, hvis det fremgår af sagen, at de
”kun” har haft vaginalt samleje – så kodes ”nej”.
Man kan se under ”spor” E181, om der er fundet sæd i sagen i det hele taget. Om g-mandens
DNA er fundet kan ses af variabel E192.

B205. Sædafgang andet sted på kroppen
Kun én svarmulighed.
Er der ikke sket sædafgang nogen steder, kodes altid i ”nej, ikke sædafgang i det hele taget”.
Det fremgår ikke nødvendigvis af sagen, hvorvidt g-manden har haft sædafgang. Dog nævnes
det ofte. Mangler der af en eller anden grund oplysninger om det, koder vi ”uoplyst”. Eneste
undtagelser er chok/fortrængnings-situationen. Dvs såfremt der i sagen tale om, at kvinden,
på grund af chok, har befundet sig i en sådan tilstand, at hun ”lukkede af”/”blev
væk”/fortrængte, hvad der foregik, kodes ”husker ikke/ved ikke”. Dette gælder også i tilfælde
af bevidstløshed.
Dog kodes ikke uoplyst til f.eks. sædafgang vaginalt og oralt, hvis det fremgår af sagen, at de
”kun” har haft vaginalt samleje – så kodes ”nej”.
Man kan se under ”spor” E181, om der er fundet sæd i sagen i det hele taget. Om g-mandens
DNA er fundet kan ses af variabel E192.
Hvor på kroppen:
Skema 16

trak sig ud af vagina og fik udløsning på hendes mave

Skema 17

(samme g-mand som skema 16) trak sig ud af vagina og fik udløsning på
hendes mave

Skema 21

Sædrester fundet udenpå vagina

Skema 2007 g-mand sædafgang på offers mave og bryster.
Skema 2261 udover hendes ben
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Skema 4001 på maven

B206. Sædafgang på tøjet
Kun én svarmulighed.
Er der ikke sket sædafgang nogen steder, kodes altid i ”nej, ikke sædafgang i det hele taget”.
Det fremgår ikke nødvendigvis af sagen, hvorvidt g-manden har haft sædafgang. Dog nævnes
det ofte. Mangler der af en eller anden grund oplysninger om det, koder vi ”uoplyst”. Eneste
undtagelser er chok/fortrængnings-situationen. Dvs såfremt der i sagen tale om, at kvinden,
på grund af chok, har befundet sig i en sådan tilstand, at hun ”lukkede af”/”blev
væk”/fortrængte, hvad der foregik, kodes ”husker ikke/ved ikke”. Dette gælder også i tilfælde
af bevidstløshed.
Dog kodes ikke uoplyst til f.eks. sædafgang vaginalt og oralt, hvis det fremgår af sagen, at de
”kun” har haft vaginalt samleje – så kodes ”nej”.
Man kan se under ”spor” E181, om der er fundet sæd i sagen i det hele taget. Om g-mandens
DNA er fundet kan ses af variabel E192.
Beskriv i kodebogen undervejs hvad ”andre steder” kan betyde.

B207. Sædafgang andre steder
Kun én svarmulighed.
Er der ikke sket sædafgang nogen steder, kodes altid i ”nej, ikke sædafgang i det hele taget”.
Det fremgår ikke nødvendigvis af sagen, hvorvidt g-manden har haft sædafgang. Dog nævnes
det ofte. Mangler der af en eller anden grund oplysninger om det, koder vi ”uoplyst”. Eneste
undtagelser er chok/fortrængnings-situationen. Dvs såfremt der i sagen tale om, at kvinden,
på grund af chok, har befundet sig i en sådan tilstand, at hun ”lukkede af”/”blev
væk”/fortrængte, hvad der foregik, kodes ”husker ikke/ved ikke”. Dette gælder også i tilfælde
af bevidstløshed.
Dog kodes ikke uoplyst til f.eks. sædafgang vaginalt og oralt, hvis det fremgår af sagen, at de
”kun” har haft vaginalt samleje – så kodes ”nej”.
Man kan se under ”spor” E181, om der er fundet sæd i sagen i det hele taget. Om g-mandens
DNA er fundet kan ses af variabel E192.
Andre steder:
Skema 21

Sæd fundet på væg v seng (v forsøg på voldtægt).

Skema 2006 g-mand oplyser, at han har haft sædafgang i offers skuffe med trusser (forsøg
på voldtægt).
Skema 4005 Han har sædafgang men det er opløst hvor hen

B208. Erektion/impotens
Kun én svarmulighed.
Såfremt der intet fremgår af sagen om gerningsmandens ”evner”, dvs uoplyst, kodes det som
”ingen vanskeligheder” – dersom indtrængning er lykkedes for g-manden.
Er der tale om forsøg, kan man reelt ikke vide, om gerningsmanden ville have været i stand til
at gennemføre handlingen. I disse situationer kodes ”Forsøg på voldtægt, uvist om vanskeligheder” – med mindre der er klare oplysninger om andet. Det kan f.eks. være, at g-mandens
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penis var erigeret, således at kvinden var klar over, at g-manden kunne have gennemført
samlejet, såfremt de ikke var blevet afbrudt/hendes modstand bar frugt/han fortrød.
Har g-manden ”kun” medvirket kodes ”andet”, idet vi ikke kan vide, om han ville have problemer eller ej.
Er kvinden ude af stand til at huske, hvad der er sket f.eks. kan hun være fuld eller bevidstløs,
kodes andet – og det forklares her i kodebogen under ”andet”.
NB vedr. ”andet”: vi mangler i høj grad jf ovenstående variablen ”kun medvirket”. Desuden
mangler muligheden for at kode uoplyst og husker ikke/ved ikke (bl.a. i de tilfælde, hvor kvinden sover og/eller er fuld).
Andet:
Skema

72

Afkrydset fordi hun ikke er klar over hvad der er foregået (§ 218, stk. 2,
tilsnigelse).

Skema

98

Kun medvirket

Skema

191 Det skete mens hun sov, så hun ved det ikke – g-mand afhøres ikke

Skema

193 Hun vil ikke fortælle politiet om det

Skema

198 Hun ved det ikke - sov

Skema

212 Hun var meget fuld, ved det ikke

Skema

213 – 214 Hun var meget fuld, ved det ikke

Skema

221 g-mand forsøger via Internet at få andre til at voldtage kvinden – sker aldrig

Skema

257 Hun husker ikke noget

Skema

277 Kun medvirket

Skema

297 Kun medvirket

Skema

308 Kun medvirket

Skema

320 kun medvirket

Skema

384 Kun dommen ligger på sagen

Skema

397 kun medvirket

Skema

401 - 402 kun medvirket.

Skema

436 hun var meget fuld/sov, ved ikke, hvad der er foregået.

Skema

408 – 457 Kun medvirket

Skema

495 Kun medvirket

Skema

511 Kun medvirket

Skema

518 Kun medvirket

Skema

527 Uoplyst - K ved ikke, hvad der er sket

Skema

545 Kun medvirket

Skema

561 Uoplyst - K ved ikke, hvad der er sket.

Skema

574 Uoplyst, K er 3 år

Skema

575 Husker ikke/ved ikke, K meget fuld, er ”væk”.

Skema

576 Husker ikke/ved ikke, K meget fuld, sover.
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Skema

582 Husker ikke/ved ikke, K meget fuld, er ”væk” – GM har medicin som injiceres i
penis for at få erektion – han siger selv, han ikke kan få erektion uden. Indrømmer samleje, men ikke voldtægt.

Skema

592 Husker ikke/ved ikke, K meget fuld og vil ikke tale om sagen.

Skema

598 Kun medvirket + er kvinde

Skema

604 Kun medvirket

Skema

610 Han giver hende piller, hun husker ikke noget

Skema

618 – 620 Kun medvirket

Skema

621 Hun var meget fuld, ved det ikke

Skema

628 – 603 K vil ikke fortælle om det i detaljer

Skema

634 Kun medvirket

Skema

648 – 649 Kun medvirket

Skema

659 – 660 uoplyst – K vil ikke deltage FALSK

Skema

661 – 665 kun medvirket (samme sag som 659-660) FALSK

Skema

667 K husker det ikke, muligvis besvimet, i hvert fald ”væk”

Skema

668 K husker det ikke, formentlig blackout pga. chok.

Skema

671 kun medvirket

Skema

684 K sover pga sovepiller han har givet hende i drink. G-mand tilstår selv

Skema

696 K er helt fra den, mener sig bedøvet, muligvis solstik eller for lav vægt (under
ernæret) – kan ikke huske, hvad der sker.

Skema

728 kun medvirket

Skema

731 kun medvirket

Skema

734 kun medvirket

Skema

741 kun medvirket – kvinde

Skema

791 – 792 K husker ikke, er fuld

Skema

794 kun medvirket

Skema

819 kun medvirket

Skema

825 kun medvirket

Skema

833 – 834 kun medvirket

Skema

850 hukommelsessvigt, K ved ikke, om der er tale om voldtægt

Skema

855 hukommelsessvigt, K ved ikke, om der er tale om voldtægt

Skema

859 uoplyst

Skema

862 – 863 kun medvirket

Skema

870 kun medvirket

Skema

877 K er 11 år og retarderet, hun forklarer næsten intet om det skete – mor finder
blot sæd på hendes lår da K og lillesøster kommer grædende tilbage til hjemmet

Skema

886 kun medvirket

Skema

910 – 912 Husker ikke/ved ikke, K meget fuld, er ”væk”
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Vedr. 2000-numrene (koder skriver): ”Hvis der er krydset af i andet og intet andet står
anført nedenunder, betyder det, at der er tale om gruppevoldtægt, og at gmanden har hjulpet til, altså fx holdt offeret. (dette har jeg dog først kodet fra
skema 247, indtil da er kodet nej – g-mand ingen vanskeligheder)”
Skema 4029 Hun kan ikke huske noget. Hun ved ikke var det er sket
Skema 4034 Hun husker ikke. Hun ved ikke om de havde samleje. Det er uoplyst i sagen om
hun gav han oral sex.
Skema 4050 Hun vil ikke afhøres endnu. Så er det uoplyst i sagen.
Skema 4051 Hun vil ikke afhøres endnu. Så er det uoplyst i sagen.
Skema 4056 Han medvirker (prøver ikke at voldtaget hende). Uoplyst om han overhoved har
haft erektion
Skema 4064 Han medvirker uden at gøre noget seksuelt ved hende
Skema 4080 Hun kan ikke huske noget
Skema 4082 Hun kan ikke huske noget
Skema 4083 Hun kan ikke huske noget
Skema 4084 Hun kan ikke huske noget
Skema 4085 Hun kan ikke huske noget
Skema 4089 Der findes ikke informationen i sagen
Skema 4099 Hun ved ikke var det er sket
Skema 4102 Hun ved ikke var det er sket
Skema 4105 Hun kan ikke huske noget
Skema 4106 Hun kan ikke huske noget
Skema 4133 Han har kun stukket en finger op i hendes skede (selv om der er en vold
tægtsjornalnummer)
Skema 4140 Kun medvirker
Skema 4141 Kun medvirker
Skema 4150 Hun kan ikke huske så meget
Skema 4151 Hun kan ikke huske så meget
Skema 4167 Hun kan ikke huske noget
Skema 4180 Kun medvirker
Skema 4183 Kun medvirker
Skema 4194 Kun medvirker
Skema 4196 Offeret ville ikke fortælle politi om hændelsesforløb
Skema 4202 Offeret er en dement dame på 91 år. Hun kan ikke huske noget
Skema 4189 HI/VI
Skema 4199 Hun kan ikke huske noget
Skema 4211 Hun kan ikke huske noget. Havde et black out (falsk anmeldelse)
Skema 4213 Hun ved ikke hvad der er sket
Skema 4214 Kun medvirker
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Skema 4215 Kun medvirker
Skema 4216 HI/VI
Skema 4220 HI/VI
Skema 4227 HI/VI

B211-235. Hvilke seksuelle handlinger forekom eller blev forsøgt
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej).

Nogle af handlingerne i dette punkt er handlinger, man ”normalt” ville betegne som voldelige.
De figurerer da også under punkt 11 ”fremgangsmåder”. I denne variabel skal handlingerne
imidlertid forstås som seksuelle handlinger, hvilket f.eks. kan være handlinger, der udføres
under samleje (f.eks. kvælning, ikke for at dræbe, men for at opnå seksuel ophidselse) eller
SM-relaterede handlinger. Det kan i sagen være svært at skelne. Forurettede vil fortælle om
gerningsmandens adfærd, og ud fra denne forklaring, vil det være op til koderen at vurdere,
om handlingerne er udført med seksuel ophidselse for øje, eller om det er for at opnå samleje.
Er det for at opnå samleje kodes det under fremgangsmåder.
Generelt: Såfremt der er flere gerningsmænd er det muligt, at der skal afkrydses for samtlige
handlinger begået mod kvinden i hver enkelt g-mands skema – det vil være en individuel vurdering fra koderens side med udgangspunkt i, om dét g-manden gør, kan siges kun at være
”til brug for” ham selv – eller om de andre g-mænd også ”benytter” sig af det på en eller anden måde.
”Skændede kropsåbninger/kønsorganer” er – som udgangspunkt – ikke, når der indføres andet
end penis. Vi har eksempler på, at der indføres agurk, kuglepen og plastrør (lille), men dette
kodes ikke her. Det vil være en individuel vurdering fra sag til sag.
”Slog på kønsorganer” er også når der gives ”endefuld”, dvs på balderne.
Såfremt ”andet” afkrydses, skal det forklares i kodebogen under denne variabel.
Andet:
Skema 37

Spyttede på vagina inden samleje.

Skema 76

Optog det på video

Skema 77

Optog det på video

Skema 80

lurede igennem hul i væg på off toilet, da hun skal tisse.

Skema 133 Niver hendes bryster så det gør ondt.
Skema 230 tvinger hende til at slikke ham ved anus, mens han onanerer.
Skema 268 Sætter pornofilm på mens inden han voldtager hende
Skema 307 Medgerningsmand optager det hele på videokamera
Skema 366 slikker hende overalt ”opfører sig som en hund”
Skema 367 – 368 tvinger 2 unge piger til ikke kun at udføre oral mm på ham, men også på
en ung fyr, der er pigernes ven.
Skema 372 han viser hende sider på internettet om børneporno, dyresex og SM-ting.
Skema 373 Hun mener, han enten optog hende på video eller at det i hvert fald blev vist på
monitoren mens de havde sex
Skema 410 indfører kæp i skede
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Skema 434 skriver med tusch på hendes krop, hjerter med pile igennem mv
Skema 440 smører hvidt pulver i sin mund samt på hendes og hans kønsorganer
Skema 536 stikker træ-ting, muligt kosteskaft i skeden (sigtelse for falsk forklaring)
Skema 604 vrider hendes brystvorter rundt så det gør ondt (afstraffende)
Skema 608 niver meget hårdt i brystvorte
Skema 609 bid i læbe, hælder juice ud over hende
Skema 642 spytter på fingre og ”fugter” vagina under voldtægten
Skema 644 spytter på fingre og ”fugter” vagina under voldtægten + optager flere samlejer
på video som findes af politiet (steddatter)
Skema 738 Skema 268

Sætter pornofilm på inden han forsøger voldtage hende

Skema 831 pornofilm på i stuen, stikker vaginalkugler i skede (kodet som ”skænder kønsorganer/åbninger), udover at bide brystvorter kniber han hende også, siger bagefter hun skal slikke hans fingre med blod på (menses-blod)
2022

G-mand knebler offers hænder, han propper hendes egne trusser ind i munden
på hende og et viskestykke rundt om til at holde dem i munden.

2101

G-mand tvinger offer til at vaske hans lem, han tvinger hende også til at holde
hans lem, mens han urinere, da offer og g-mand er på vej videre. Desuden kan
g-mand godt lide at gå i dameundertøj nogen gange. Han får offeret til at tage
sine egne nylonstrømpebukser på, og han ifører sig offers trusser.

2138

G-mand slår offer over balderne og lænden samtidig med at han trækker hende i
håret og gennemføre fuldbyrdet s. bagfra.

2150

g-mand slår offer på endeballer med flad hånd, mens han har vaginalt samleje
med hende.

2173

G-mand ligger under offers seng og filmer hende nøgen, mens hun tager tøj på.
De er venner og bofæller.

2208

G-mand tog billeder og badede hende, smurte hende ind i creme.

2209

samme

2212

g-mand snitter offers trusser og strømpebukser op med en kniv.

2233

g-mand niver så hårdt i offers brystvorter, at de begge begynder at bløde.

2236

g-mand laver sugemærker på offers hals

2237

g-mænd tager billeder af hende.

2238

samme

2261

g-mand tager billeder af hans penis i offers mund og billeder af stearinlys i skede.

2278

G-mand har taget sin kone (offer) med i en sex–klub. Han holder hende mens B
udøver voldtægt (4-5 gange). Tvinger hende altså til sex med ukendt mand.

2283

g-mand optager offer på video, mens han banker hende og voldtager hende.
Videoen finder man ikke!

2285

g-mand slår på offer (sm-agtigt), han påstår, at hun er til SM.

2298

slag med livrem

2310

G-mand bagbinder offer
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2326

g-mand tager billeder af offer og hans evnesvagekæreste.

2344

Både g-mand og offer er skizofrene – det er uvist om der indføres noget andet
end penis i offers skede. Dog har hun så kraftige vaginale skader, at lægerne
vurderer det meget usandsynligt, at skaderne kan være fremkommet kun ved
indførsel af penis. Hun opereres efterfølgende.

2345

G-mand forsøger at sætte tommelskruer på offers fingre??

2455

sugemærker

4008

Han tager hendes trusser med. Han fortæller det til politiet. Han ved ikke hvorfor

4054

Han slår hende og truer hende

4056

Han medvirker (prøver ikke at voldtaget hende)

4051

Dyb grødet stemme

4219

Slår hendes ansigt mens de har sex

B241-245 + 247. Type følgekriminalitet

Følgekriminalitet overfor offeret – i forbindelse med voldtægten.
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej ved hver enkelt), idet
gerningsmanden kan have begået mere end én type kriminalitet mod offeret.
I den gamle undersøgelse kodedes der efter gerningskoden i journalnummeret, dvs. havde
politiet oprettet en sag vedr. andet forhold end voldtægt, f.eks. frihedsberøvelse eller trusler,
så blev det registreret som følgekriminalitet.
Er der begået flere forhold overfor kvinden (følgekriminalitet), bør det fremgå af sagen, idet
der skal foreligge en anmeldelse af hvert forhold (f.eks. voldtægt, vold og/eller frihedsberøvelse). Ifølge den foreløbige undersøgelse af datamaterialet kan dog konstateres, at dette ikke
altid sker – f.eks. er det ikke altid, der oprettes anmeldelse om trusler, selvom kvinden anmelder det.
I den tidligere undersøgelse er der noteret eventuel følgekriminalitet (kriminalitet i forbindelse
med voldtægtshandlingen), såfremt det tydeligt fremgår af voldtægtsanmeldelsen – uanset der
er skrevet en anmeldelse/rejst sigtelse for følgekriminaliteten eller ej. Dette gøres også i denne undersøgelse.
Det gælder især for ”anden sædelighedskriminalitet” som følgekriminalitet, idet vi koder, når
pigen er under 15 år. Kodning vedr. trusler skal sammenholdes med variablene B342 og B343,
idet trusler med sikkerhed vil fremgå af disse variable.
Er ingen g-mand sigtet, kodes altid ud fra, hvad kvinden fortæller.
Vedr. vold: der skal være tale om vold udover den vold (eller trussel om vold), der indgår i §
216 – dvs. vold begået mod kvinden på et andet tidspunkt end under voldtægten, f.eks. efter
voldtægten. Når volden ikke kun udøves for at opnå voldtægt.
Vold er også drab.
Vedr. andre sædelighedsforbrydelser: disse noteres kun såfremt der er tale om en selvstændig
sigtelse/anmeldelse, dvs. famleri eller lignende noteres ikke som følgekriminalitet, selvom
voldtægten kun bliver ved forsøget. Såfremt der rejses tiltale for blufærdighedskrænkelse (eller f.eks. § 219) og ikke voldtægt (kan f.eks. ske ved forsøg på voldtægt, hvor anklagemyndigheden ikke mener, man kan få manden dømt for forsøg på voldtægt) kodes blufærdighedskrænkelsen IKKE som følgekriminalitet, idet blufærdighedskrænkelsen indgår i kvindens an-
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meldelse om voldtægt, og er derfor som udgangspunkt ikke at betragte som følgekriminalitet da koder vi for forsøg på voldtægt eller fuldbyrdet voldtægt afhængig af kvindens anmeldelse.
Anden kønslig omgang (strf.lov § 224) kodes ikke som ”anden sædelighedsforbrydelse”, idet vi
regner det som indeholdt i voldtægtsanmeldelsen (dvs anal, oral kodes som voldtægt, såfremt
der sker indføring af penis) – det vil typisk stå anført i sigtelsen som § 224 jf. § 216. Er § 224
dog derimod nævnt selvstændigt, kodes der for anden sædelighedskriminalitet.
Anden sædelighedskriminalitet er f.eks. når pigen er mindreårig (dvs under 15 år).
Kidnapning er frihedsberøvelse. Vi koder ”ja” til kidnapning såfremt g-manden har fastholdt
kvinden i sit selskab (eller f.eks. låst hende inde et sted) før og/eller efter voldtægten. Det er
ikke frihedsberøvelse, når g-manden alene fastholder kvinden under voldtægten.
Såfremt ”andet” afkrydses, skal det forklares her i kodebogen.
Andet:
Skema 1

Trusler jf. § 123, truer kvinden med vold, hvis hun sladrer.

Skema 6

trusler jf. § 123 (slå ihjel hvis sladrer + trusler om at det også vil gå ud over
offers datter)

Skema 10

drab – kvinde anmelder at hendes far voldtog hende og gjorde hende gravid –
og slog barnet ihjel, da det blev født.

Skema 15

Indbrud (§ 264, stk.1, nr. 1) og hærværk (§ 291, stk. 1) i offers frisørsalon.

Skema 17

Trusler (voldtægten afgøres m § 721, stk. 1, nr. 2, ingen sigtelse for trusler). Gmand truer offer mens vidne hører på det ”hvis du siger noget til Lotte (hans
kæreste) slår jeg dig ihjel”

Skema 18

Hærværk (smadrer vindue ind til hendes værelse)

Skema 56

Trusler § 123

Skema 95

Trusler § 266, stk. 1

Skema 96

Trusler § 266, stk. 1

Skema 237 tvinger hende til at indgå ægteskab på rådhuset
Skema 238 Tvinger hende til at indgå ægteskab i Libanon (hendes godkendelse ikke nødvendig, der er 2 mandlige vidner)
Skema 288 Ulovlig tvang § 260 – truer hende og hendes familie m vold (bl.a. kniv) hvis hun
siger noget om voldtægten
Skema 307 Forsøg på manddrab idet han truer med pistol (der er rejst sigtelse, men der
tiltales ikke), Trusler § 123
Skema 464 ulovlig tvang (tvinger hende til at tørre blod op)
Skema 474 Usømmelig omgang med lig (han forsøger samleje efter at have kvalt hende)
Skema 487 indbrud (ingen sigtelse)
Skema 558 trusler
Skema 697 trusler
Skema 748 trusler
Skema 816 indbrud
Skema 824 – 825 trusler
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Skema 872

trusler

Skema 888

ulovlig indtrængning i bolig

Skema 895

trusler bagefter (§ 123)

Skema 914

trusler § 266, trusler § 123

Skema 916

hærværk § 291

Skema 917

trusler bagefter (§ 123)

Skema 918

trusler bagefter (§ 123)

2022

g-mand dræber offeret

2043

g-mand sigtet for § 123 trusler.

2101

§ 260 nr. 1

2148

g-mand sigtet for § 266 (trusler), § 291 hærværk, og 244 vold.

2215

trusler § 123

2255

trusler § 123

2305

indbrud i offers hus og trusler

2308

trusler § 266

2341

trusler § 123

2343

ulovlig frihedsberøvelse § 261

2347

§ 261, 232, 266

2348

samme som ovenstående.

2461

samme sag som 2101 (§ 260)

2462

sigtes for forsøg på manddrab til at starte med, den frafalder så i løbet af sagen!! Og
overgår til § 245.

Skema 4001 Trusler (der er ikke rejst sigtelse)
Skema 4006 husfredskrænkelse – G-mand skaffet sig afgang til hustrus lejlighed via vinduet.
§ 264
Skema 4052 Trusler
Skema 4054 Han tager nogle billeder af hende hvor hun af nøgen
Skema 4063 Trusler
Skema 4064 Trusler
Skema 4069 Trusler
Skema 4070 Trusler
Skema 4074 Trusler
Skema 4086 Trusler
Skema 4100 Trusler
Skema 4101 Trusler
Skema 4105 Trusler
Skema 4107 Trusler

30

Skema 4108 Trusler
Skema 4109 Trusler
Skema 4147 Trusler
Skema 4148 Trusler
Skema 4163 Trusler
Skema 4164 Trusler
Skema 4170 Trusler
Skema 4178 Frihedsberøvelse
Anden sædelighedsforbrydelse:
Skema 4 § 222, stk. 1 – pigen er 14 år.
Skema 9 § 222 – pigen er 14 år.
Skema 10

incest

Skema 12

incest + pigen er 14 år.

Skema 18 § 232 befølt hende på endeballerne (subsidiær ift. Forsøg på voldægt)
Skema 113 Hun er 13
Skema 114 Hun er 14
Skema 145 Hun er 14
Skema 153 Hun er 14
Skema 154 Hun er 14
Skema 155 – 160 Hun er 13.
Skema 169 - 170

Hun er 13

Skema 187 Hun er hans steddatter (17 år)
Skema 188 Hun er hans steddatter (16 år)
Skema 189 Hun er 14
Skema 190 Hun er 14
Skema 198 Hun er 14
Skema 199 Blufærdighedskrænkelse v. beføle og slikke krop + tage billeder af samleje +
oral (voldtægt)
Skema 201 Hun er 13
Skema 218 Hun er 14
Skema 222 Hun er 13
Skema 224 Hun er 14 (han er 13)
Skema 252 – 255 Hun er 11 (muligt 13 ifølge hospitals-test..)
Skema 259 – 267 Hun er 14 år Skema 241

Hun er 13

Skema 280 Hun er retarderet, han er ansat på fabrik, hvor hun arbejder som beskyttet
medarbejder § 218 og § 219
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Skema 305 Hun er 11 år
Skema 312 Hun er 14 år
Skema 321 – 322 Hun er hans datter og er 11-15 år i perioden (§§ 210, stk. 1 og 222, stk. 2)
Skema 323 Hun er 14 år
Skema 335 Hun er 14 år
Skema 339-340 Hun er 13 år
Skema 344 Hun er 14 år
Skema 367 Hun er 14 år
Skema 370 Hun er 14 år.
Skema 377 Hun er 14 år.
Skema 391 Hun er 14 år
Skema 392 Hun er 14 år.
Skema 395 hun er 14 år.
Skema 398 Hun er 14 år.
Skema 412 Hun er 13
Skema 445 Hun er 12
Skema 446 Hun er 8
Skema 470 Hun er 13, da overgrebene begynder – den sidste voldtægt sker da hun er 16
(kodet som anden følgekrim her, selvom det overgreb vi koder er det sidste,
hvor hun er 16 år, for stedfar sigtes også for andet end den sidste voldtægt)
Skema 474 Hun er 4 år
Skema 481 Hun er 11 år
Skema 482 Hun er 14 år.
Skema 490 Hun er 11 år.
Skema 507 Hun er 10 år.
Skema 509 Incest, hun er hans datter. Da voldtægterne begynder er hun 6 år.
Skema 514 – 15 Hun er 9 år.
Skema 516 Hun er 14 år.
Skema 520 Hun er 13 år
Skema 528 Hun er 13 (og hans kusine på ferie)
Skema 529 Hun er 13 (han er 14)
Skema 531 Hun er 14
Skema 534 Hun er 11
Skema 539 Hun er 13 år
Skema 540 Hun er 5 år.
Skema 548 – 549 Hun er 14
Skema 552 Hun er 4 år
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Skema 558 Hun er 14
Skema 562 Hun er 14
Skema 563 – 64 Hun er 10
Skema 569 Hun er 14
Skema 574 Hun er 3 år
Skema 579 Hun er 13
Skema 580 – 81 Hun er 13
Skema 590 Hun er 14
Skema 595 Hun er 14
Skema 597 – 98 Hun er 11 år.
Skema 614 Hun er 13
Skema 616 troede hun var under 15 år – derfor forsøg på samleje m barn under 15.
Skema 623 Hun er hans datter (slutter på § 749, hun er psykisk syg)
Skema 639 – 640 Hun er 14
Skema 645 – 646 begge piger er under 15 år
Skema 657 Hun er 13
Skema 673 hun er 11 år (12 ifølge hende selv, men mor ved hvornår det skete og siger 11)
Skema 675 hun er 11 år
Skema 679 – 681 hun er i hans varetægt, det er på ferie, han er kæreste med hendes mor
Skema 687 Hun er 14
Skema 688 Hun er 13
Skema 690 Hun er 9 år
Skema 692 Hun er 14
Skema 702 Hun er 14 år
Skema 706 Hun er 13
Skema 710 Hun er 12
Skema 712 – 714 Hun er 14
Skema 723 Hun er 14 år
Skema 725 GM er hendes ridelærer og derfor betroet i hans varetægt
Skema 738 incest, blufærdighedskrænkelse, anden kønslig omgang
Skema 739 blodskam
Skema 745 Hun er 12
Skema 749 Hun er 13
Skema 751 Hun er 9
Skema 765 Hun er 11
Skema 766 Hun er 14 år
Skema 768 Hun er 14 år
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Skema 785 Hun er 14 år
Skema 706 Hun er 13
Skema 811 Hun er 14 år
Skema 838 hun er 12
Skema 841 Hun er 14 år
Skema 852 Hun var 11, da det startede
Skema 854 hun er ca 5 år
Skema 866 Hun er 14 år
Skema 873 – 874 hun er 12
Skema 877 hun er 11 år og lettere retarderet
Skema 878 Hun er 14 år
Skema 880 Hun er 12 år
Skema 885 - 886

Hun er 14 år

Skema 899 hun er 9 år (han er 15)
Skema 900 Hun er hans steddatter – der er tale om misbrug siden hun var 7 år, nu er hun
16.
Skema 905-907+922 samleje med barn under 15 år og blufærdighedskrænkelse overfor
samme
Skema 915 Hun er 14
Skema 923 – 924 Hun er 12 år – vedr. skema 924, så er hun også hans datter.
Skema 931 Hun er 13
2281

anden sædelighed – seksuel samkvem med stedbror/søster

Skema 4031 Hun er 13
Skema 4047 Hun er 14
Skema 4048 Hun er 13
Skema 4049 Hun er 13
Skema 4055 Pigen er 10 år
Skema 4056 Pigen er 10 år
Skema 4058 Hun er 14 år
Skema 4063 Hun er 14
Skema 4069 Hun er 13 år
Skema 4070 Hun er 13 år
Skema 4071 Hun er 13 år
Skema 4072 Hun er 13 år
Skema 4082 Hun er 14 år
Skema 4083 Hun er 14 år
Skema 4084 Hun er 14 år

34

Skema 4085 Hun er 14 år
Skema 4096 Hun er 14 år
Skema 4120 Hun er 13 år
Skema 4132 Hun er 13 år
Skema 4133 Hun er 13 år
Skema 4163 Mindreårige
Skema 4164 Mindreårige
Skema 4165 Mindreårige
Skema 4170 Hun er 9 år
Skema 4196 Hun er 14 år
Skema 4211 Hun er 12 år
Skema 4212 Hun er 14 år
Skema 4213 Hun er 13 år
Skema 4214 Hun er 13 år
Skema 4215 Hun er 13 år
Skema 4230 Hun er 10 år
Skema 4231 Hun er 14 år

B246. Blottede g-manden sig forinden forsøg/fuldbyrdet voldtægt
Kun én svarmulighed.

Her tænkes ikke på, at gerningsmanden blotter sig, idet han smider bukserne for at gennemføre voldtægten – men på ”cottoncoat-blotteren”, om blottere er voldtægtsmand og ikke ”kun”
blottere…
Hvis han ikke står omtalt som ”blotter”, kodes som ”nej”, dvs. uoplyst er også nej.

B251-275. Fremgangsmåde, løfte/bedøvelse/trusler/vold
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej ved hver enkelt).
Tidligere har der max kunne vælges 3 fremgangsmåder – de ”værste” noteredes, men helst i
rækkefølge (tidsmæssigt) – der var sjældent mere end 3 fremgangsmåder. I denne undersøgelse kan samtlige fremgangsmåder kodes.
Trusler mod kvindens nærmeste kan også være trusler mod hendes husdyr.
Trusler mod ejendom, kan også være trusler mod ære, f.eks. trussel om at afsløre andre seksuelle forhold for familien (indvandrerfamilier, typisk).
Om der er tale om slag- og/eller stikvåben afgøres af, hvorledes våbnet er brugt. Eks: Er en
flaske brugt til at slå med, er den et slagvåben. Er flasken knust og skæres der med den, er
den et stikvåben.
Er kvinden så bange/paralyseret/”væk” for mandens ”tilnærmelser”, at hun ikke reagerer/gør
modstand, og manden dermed ikke behøver at være voldelig eller fremsætte trusler, noteres
hans ”fremgangsmåde” under kategorien ”andet, passivt”. Tidligere noteredes disse under ”ingen trusler”. Vi har fjernet variablen ”ingen trusler” fra denne undersøgelse. Tallene fra tidligere undersøgelse var 10,7 % for ”ingen trusler” og 2,8 % for ”andet”. Det er muligt, at ”ingen
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trusler” blev lagt ind under ”andet” i den endelige rapport, ifølge koderen i den tidligere undersøgelse.
Bedøvelse f.eks. ved narkotika, alkohol, sovemedicin og bedøvelsesmidler var ikke med i den
tidligere undersøgelse – det skete slet ikke, ifølge koderen i den tidligere undersøgelse. Har
der været enkelte tilfælde var de noteret under ”andet”.
Vi har splittet nogle variabler op ift tidligere undersøgelse:

¾

”Verbale trusler” er nu splittet op i 3: ”trusler mod forurettedes liv/legeme”, ”trusler
mod forurettedes nærmestes liv/legeme” samt ” trusler mod forurettedes (eller nærmestes) ejendom.

¾

”Slag/spark” er nu 2 separate variabler

¾

Trusler om eller brug af slagvåben er delt op i 2: ”trusler om brug af slagvåben” OG
”brug af slagvåben”. Det samme gælder for stikvåben og skydevåben.

¾

Vi har tilføjet ”Bedøvelse via alkohol”, ”Bedøvelse via hash/opiater”, ”Bedøvelse via
gængse bedøvelsesmidler”, ”Bedøvelse via sovemedicin”, ”Bedøvelse eller lignende via
rapedrugs”, ”Bedøvelse eller lignende via ubestemt/ukendt narkotika” og ”Bedøvelse via
hypnose”. Der står ”bedøvelse eller lignende” ved rapedrugs samt ved ukendt/ubestemt
narkotika. Det skyldes, at vi dér gerne vil kode de situationer, hvor g-manden bruger
stoffer, der gør forurettede mere interesseret i sex (hvis de findes).

¾

Andet er splittet op i ”andet, aktivt” og ”andet, passivt”

Det ville være logisk, om ”løfte om penge eller andet” stod under ”Fremgangsmåde, for at få
kontakt med ofret”, men vi beholder det her for sammenlignelighedens skyld (med den tidligere undersøgelse).
”Kvælertag” er også, hvis g-manden har holdt f.eks. en pude for hendes ansigt, så hun ikke
kunne trække vejret (kvælningsforsøg/kvælning). En arm om halsen på kvinden, som hun ikke
oplever som kvælertag, kodes ikke her, men under ”andet”. Det vil derfor komme an på alvorligheden af halsgrebet, om vi koder det som ”kvælertag”. Hvis f.eks. armen eller hånden presses mod kvindens hals, så hun har svært ved at trække vejret og bliver bange for sit liv, koder
vi det her.
Er der flere g-mænd, hvor en eller flere ”kun” medvirker, beskrives her, hvad den medvirkende g-mand foretager sig.
”Bedøvelse eller lignende v rapedrugs” kan også være, når offer og g-mand begge fortæller, at
han har puttet seksuelt stimulerende stof i drikkevarer – også selvom det vist slet ikke har
virket… (skema 199 ”Wollust tropfen”).
Vedr. „Bedøvelse via alkohol“:
Skema 332 bør læses i resume, idet denne sag formentlig ikke har så meget på sig – men den
er ikke kodet som falsk, for kvinden sigtes ikke. Hun er psykisk syg og fortæller alt muligt forskelligt/modsætningsfyldt og underligt om voldtægten.
Nævnes andre fremgangsmåder indenfor løfter/bedøvelse/trusler/vold skal de beskrives her i
kodebogen.
”Andet aktivt”:
Skema 1

Holder hende for munden, skubber
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Skema 2

g-mand vender hende om i sengen, tager hendes tøj af, berører og slikker, selvom
offer først lader som om hun sover (sparker ”i søvne”, for at få ham til at miste
interessen og dernæst protesterer og siger, hun ikke vil).

Skema 6

overfald, griber hende straks i håret og slæber hende – ved håret – ind i gyde.

Skema 7

fortsætter m berøring mm selvom offer forsøger at få hans hænder væk, peger
på hende…

Skema 8

tager hende i armen og fører hende ind til sengen.

Skema 9

råber, skubber

Skema 13

Fejer benene væk under hende, så hun vælter – fastholder derefter med sin
vægt.

Skema 16

Tager hendes tøj af, selvom hun siger nej, siger ”tys tys tys” med fingeren på
læben, mens ”han kiggede på hende med hårde kolde øjne”…

Skema 17

Skubber, hiver tøj af hende

Skema 18

Bider + anvender muligvis hendes trøje til at kvæle + skubber

Skema 21

Bider, spænder ben for hende, da hun forsøger at stikke af, holder hende for
munden, da hun begynder at skrige.

Skema 22

Tager hende i armen og tvinger hende ind på toilet. Presser hende op af væg
(kodet som fastholdelse). Senere falsk anmeldelse.

Skema 23

Presser hendes hoved ned mod penis mens de sidder i sofa, siger hun skal ”sutte
den af”.

Skema 25

Fastholder bl.a. ved at rive i håret

Skema 27

Tvinger hende ned at ligge på jorden i cykelskur

Skema 28

Kaster tørrestativ efter hende, da han får hende smidt omkuld på madrassen.

Skema 35

Holder hende for munden og næsen, så hun er ved at blive kvalt.

Skema 36

Hiver pudevår (muligvis t-shirt fundet i hans bil efterfølgende) over hendes hoved, så hun ikke kan se, alt imens han tager kvælertag.

Skema 38

River fat i hendes skuldre (uden på tøjet, på åben gade om natten, ingen i nærheden)

Skema 45

Holder hende for munden, så hun ikke kan råbe op – siger hun skal holde kæft.

Skema 48

Trækker hende ind i gyde, vælter hende derefter omkuld (overfald) v skub på
knæene

Skema 52

trækker hende rundt, tvinger hendes hoved, vred fingre bagover

Skema 55

Banker hendes hoved ind i væg, river hårtotter af, holder hendes hoved nede i
wc-kumme.

Skema 56

Holder pude over hendes hoved, fordi hun skriger + kaster hendes kanin ind i
væg og truer med at slå den ihjel.

Skema 58

Vælter hende af cykel

Skema 61

Skubber/presser hende tilbage i sofaen, så hun slår hovedet på armlænet

Skema 62

Griber fat i frakke m en hånd og fat i hår m anden hånd – trækker hårdt, så hun
går i knæ.

Skema 63

Skubber
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Skema 66

Bider, river tøj i stykker

Skema 74

Vred arm rundt.

Skema 77

Låser døren til toilettet (hun er 5-7 år)

Skema 78

Vrider arm rund, vælter cykel så hun vælter, tager hendes briller af, så hun ikke
kan se

Skema 79

holder hende for munden, låser døren, skubber hende ind i toiletbås.

Skema 80

skubber hende ind i toiletbås, river/forsøger få fat på hende

Skema 81

holder hende for munden

Skema 82

Vælter hende af cyklen

Skema 86

Skubber

Skema 90

River hår af hendes hoved

Skema 91

Låser døren så hun ikke kan stikke af under voldtægten – hun forsøger

Skema 94

Vælter hende

Skema 98

Medvirkende g-mand: holder udkig + kommer m tilråb (hun skal bolles hårdt)

Skema 99

Skubber

Skema 100 Brænder hende m lampe
Skema 112 River hende i håret
Skema 115 Holder fast i hård og forsøger tvinge hoved ned til penis + holder hende for næse og mund senere, så hun ikke kan råbe (hun får svært v at trække vejret) +
rev trusser af
Skema 116 Skubber/slynger, presser ben fra hinanden
Skema 120 Trækker hende bagover v håret (2 g-mænd, falsk anmeldelse).
Skema 121 Trækker hendes hoved ned mod penis v håret.
Skema 130 Holder hende for mund
Skema 131 Skubber
Skema 133 Holder i hendes hår, mens anden voldtager.
Skema 141

Holder hende for næse og mund så hun har svært ved at trække vejret + vælter
hende om på gulvet

Skema 142 Holdt for næse og mund så hun har svært ved at trække vejret + skubber/presser hende ind i port og dernæst ned på jorden
Skema 153

Skubber hende ind på legeplads + ”trykker” hende på maven, så hun bukker
sammen (oralsex)

Skema 154 Samme som 153
Skema 165 Skubber/presser hende ned på sofa
Skema 166 fat i hår, slår hoved ind i spejl
Skema 167 skubber, politigreb/vrider arm rundt, river i hår
Skema 171 Skubber/bærer
Skema 172 Skubber, truer m hånden som om han vil slå hende (hvad han gør senere),
klemmer hendes hånd/vrider den om
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Skema 173 rykker i hår, dyne over hovedet, brækker hånd bagover
Skema 174 rykker i hår
Skema 175 vælter hende bagover, banker hendes hoved i vejen/jorden.
Skema 177 hiver i arm, slæber/rykker hende ind i bil, klipper store totter hår af hende (som
straf, men inden voldtægten)
Skema 178 - 180 Holder hende for munden
Skema 181 – 183 Holder hende for munden, slæber hende ind i indkørsel
Skema 184

Holdt for munden, svært at trække vejret fordi næsen fyldt, fordi hun græder

Skema 190

Skubber, holder for mund

Skema 194

Trækker hende ind i garage, holder hende for munden

Skema 196

Holder hende for munden, forsøger slæbe/trække hende ind i baggård.

Skema 197

Holder fast i hår og trækker hende bagover

Skema 199

Låser hende inde

Skema 201

Tvinger hoved ned mod penis

Skema 202

Tvinger hoved ned til penis, tvinger hånd ned til penis

Skema 203

River hende omkuld

Skema 204

River hende omkuld

Skema 206

Trækker hende ind i soveværelse, siger hun skal tage sit tøj af

Skema 207

rusker/løfter hende

Skema 211

Hiver hende bagover og fastholder v håret (hestehale)

Skema 213 - 214 Hældt væske i hovedet på hende.
Skema 216

Spærrede vejen ud, holdt hende for munden, trak tøj af så det gik i stykker.

Skema 218

hev, skubbede, væltede, holdt for mund, trak tøj af

Skema 220

arm om hals så hun væltede + forsøger trække hende v fødderne ind i buskads
(da hun ligger ned)

Skema 221

griber i arm og forsøger trække hende mod uoplyst område

Skema 224

spænder ben, hiver hende bagover

Skema 226

hevet i hår, slået hoved i gulvet

Skema 228

rusket hende bl.a. ved håret, truet med at udsprede rygter om han hun er prostitueret (hun er muslim)

Skema 230

vælter hende, skubber

Skema 234

skubber hende ind i mur (m hoved først)

Skema 236

Vælter hende af cykel

Skema 241

”overfalder hende” og sætter bind for øjnene, fører hende ind i buskads, binder
hendes hænder der, river i hår, skubber hende på jorden

Skema 243

vælter hende omkuld 2 gange

Skema 246

tvinger hendes hoved ned til penis

Skema 249 – 251 Trækker hende v armen ind i gyde
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Skema 252

Stikker penis i hendes mund, selvom hun ikke vil.

Skema 269

Brænder hende m glødende grill-spyd for at få hende til at indtale noget på bånd
– voldtager hende derefter.

Skema 282

”smider rundt med hende”, ”river og flår i hende”, river tøj i stykker, dyne over
hovedet da hun skriger.

Skema 295 - 297 Skubber hende ind på toilet, beordrer hende til forskelligt
Skema 302

nikker hende en skalle, hiver i hendes hår

Skema 313

skubber ind tilbage ind i toiletbås, trækker tøjet af hende trods modstand

Skema 318

låser døren under voldtægten (i bil)

Skema 334

Holder hende for munden

Skema 335

Hiver hårdt i hendes hår, tvinger hoved bagover, skubber hende ind i buskads

Skema 336

Holdt hende for munden, sparker hendes blindestok væk

Skema 343

holdt hende for munden

Skema 346 - 348 Holdt hende for munden og næsen for at få hende til at holde op, kan ikke
trække vejret.
Skema 348

Vælter hende ned i en grøft

Skema 367 – 368 tramper begge piger på tæerne.
Skema 370

holder hende for munden imens

NB: efter skema 370 noteres kun ”andet”, såfremt det er andre fremgangsmåder end ovenstående.
Skema 389

Han følger efter hende ind i personalrum, låser døren og stiller sig foran den,
lyner bukser ned.

Skema 414

river hende af cyklen (har ligget på lur)

Skema 585

slår hendes kæreste først flere gange

Skema 918

pude for ansigtet (formentlig for at hun ikke skal skrige så meget), arm mod
hals imens

Koder af 2000-numrene skriver: ”Det skal her bemærkes, at jeg i mange sager ikke har kodet
andet/aktivt, hvis g-mand har holdt offer for munden, hvis hun er begyndt at
skrige. Jeg koder det fra skema 2197 af! Dvs. hvis ikke andet er anført betyder
andet aktivt at g-mand har holdt sit offer for munden med sin egen hånd – eller
g-mand skubber offer – dette skriver jeg ikke hver gang.”
2110

g-mand trækker offer i håret for at ’manøvrere’ rundt med hende.

2117

g-mand propper papir i offers mund, så hun ikke kan skrige.

2148

g-mand pisker offer på ryggen med både et læderbælte (er kodet) og en stor
halskæde.

2188

g-mand truer også offer med en bombe, som han har lavet ud af en skotøjsæske
(det er ikke en rigtig bombe).
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2192

holder hende for munden (det er første gang jeg koder det under andet.. men
jeg har nok haft en 15-20 sager, hvor g-mand har holdt hende for munden – tallet er dog ikke sikkert).

2207

g-mand antaster offer fra sin bil, han står derefter ud af sin bil og skubber offer
derind. Han låser herefter bilen og kører væk med offer.

2215

g-mand knalder offers hoved ned i asfalten 5 gange

2216

G-mand holder offer for munden

2218

g-mand holder en pude for offers ansigt, så hun ikke kan få vejret, han løfter
den ind i mellem, så hun ikke bliver helt kvalt.

2021

g-mand vil have offeret til at slå sig selv (g-mand) ihjel, han vil have at hun skal
skære halsen over på ham med den kniv, han selv har medbragt. Hun nægter,
hvorpå han siger, at hvis hun kommer langt nok ud, så vil hun nok slå ham ihjel,
dersom han voldtager hende.

2022

g-mand putter offers trusser ind i munden på hende og binder viskestykke rundt
om hovedet, hvorved offer ikke kan få luft.

2224

Offer møder g-mand på et toilet på en restaurant, her hiver han hende med ind
på herretoilettet, hvor han voldtager hende.

2228

Offer er på arbejde som hjemmesygeplejerske, hun skal aflevere metadon til gmand på hans bopæl, her finder overfaldet sted.

2034

G-mand putter en klud i offers mund og tape udenom. Han strangulere hende
med en livrem – ikke så hun dør. Han giver hende i øvrigt lussinger flere gange.

2197

g-mand holder offer for munden, så hun ikke kan skrige..

2216

g-mand strangulerer offer med en livrem.

2242

G-mand skubber hårdt til offer

2246

tre g-mænd putter en plastik pose over hovedet på offer (falsk anm.)

2247

samme

2248

samme

2276

g-mand holder offer for munden, så hun ikke kan skrige.

2284

g-mand dunker offers hoved ind i væggen.

2305

g-mand holder pude for offers hoved

2306

g-mand holder pude over offers hoved

2309

samme

2310

g-mand knalder hendes hoved ned i gulvet, da han ikke kan få hende til at sige,
at hun elsker ham.

2319

G-mand bruger et bælte til at holde offer fast med (rundt om hendes hals).

2323

griber hende i håret

2330

holder fast i håret

2335

G-mand dunker offers hoved ned i gulvet.

2341

G-mand spytter, bider og hælder en sodavand ud over offer, inden han siger:
jeg kan også lige nå at voldtage dig. Derefter tager han også nogle penge fra
hende.
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2345

g-mand spytter også på hende.

2355

G-mand skubber også offer, inden han fastholder hende.

Koder af 2000-numrene skriver: ”Dette (at skubbe) har jeg ikke altid kodet, hvis jeg har vurderet, at det er en del af selve det at fastholde offer – jeg koder det fra nu af – altid – da MB
har kodet således.”
2356

G-mand griber om offer bagfra – holder hende for munden.

2370

G-mænd tager et klæde for offers hoved og mund, da de overfalder hende i telefonboksen.

2396

g-mand tager halsgreb på offer og kradser hende også (måske som del af seksuel akt), han skubber hende også.

2401

hiver hende i håret, skubber hende ind i sengen.

2421

g-mand skubber og holder også offer for munden og næsen så hun ikke kan få
luft.

2479

holder hende desuden for munden.

Skema 4001 River hendes bukser og trusser af
Skema 4002 Skubbede hende så faldt hun på gulvet
Skema 4003 Han skubbede hende
Skema 4004 Holder hende for munden
Skema 4007 Skubber hende. Hun falder på gulvet
Skema 4009 Skubber hende
Skema 4012 Skubber hende, holder hende for munden.
Skema 4014 Skubber hende
Skema 4017 Skubber hende
Skema 4025 Vælter hende bagfra
Skema 4027 Han spørger hende hvad klokken var. Hun svar at hun ikke har ur på. Hun begynder at gå og bliver skubbede/væltede
Skema 4041 Hun bliver overfaldet
Skema 4047 Holder hende for munden
Skema 4061 Vælter hende
Skema 4058 Skubber
Skema 4077 Strammer et håndklæde omkring hendes hals
Skema 4086 Skubber hende
Skema 4092 Skubber hende
Skema 4098 Skubber hende
Skema 4100 Skubber hende
Skema 4108 Skubber hende
Skema 4110 Hun bliver overfaldet og slæbt ind på græsarealet.
Skema 4114 Vælter hende på gulvet.
Skema 4121 Vælter hende på gulvet
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Skema 4155 Vælter hende på gulvet
Skema 4160 Skubber hende
Skema 4161 Skubber hende
Skema 4197 Slæber hun bag et supermarked
Skema 4207 Skubber hende
Skema 4227 Tvinger hun ind i bilen
Skema 4241 Vælter offeret fra cyklen og trækker hende ind på et græsområde
”Andet passivt”:
Skema 4

G-mand ved, hun er bange for ham, det har hun tidligere fortalt ham. Han er
hidsig (pga hjerneskade, siger han) og har 1 gang før ”kastet” med hende og
med ting. Han tager hendes tøj af, siger hvad hun skal gøre – offer bange, gør
ikke modstand – så det er det eneste g-manden gør for at opnå samleje (han siger, det var frivilligt).

2459

Offer forklarer, at g-mand opfører sig truende overfor hende, uden at hun dog
kan
uddybe det nærmere, da han ikke direkte truer hende. (De er gift – hun
kender hans reaktionsmønster).

2479

G-mand truer med at dræbe offer, for derefter at smadre hele lejligheden og
dræbe sig
selv.

B281-290. Fremgangsmåde brug af seksuelle hjælpemidler.

Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej ved hver enkelt).
Ny variabel i forhold til det gamle skema. Med inspiration fra Viclas. Dog bruger vi det noget
anderledes. I Viclas bruges det til at beskrive g-mandens private beholdning af diverse seksuelle hjælpemidler. I vores skema bruger vi det til at sige noget om, hvorvidt g-manden har
anvendt seksuelle hjælpemidler under voldtægten.
Brug af pornofilm er kodet ”ujævnt” i denne variabel.
Andre seksuelle hjælpemidler mv beskrives her i kodebogen:
Skema 349-365 Da g-manden fanges, finder man en ”overfaldstaske” på ham, hvor der bl.a.
er et lommespejl i – det siger g-manden, han brugte til at se på kvindens
kønsdel med. Der
er også andre remedier i tasken, som han anvendte til
sine fantasier: en gummiknippel, han siger, han aldrig har anvendt; tamponer, han ikke kan redegøre for
Skema 268 pornofilm
Skema 738 pornofilm
Skema 831 vaginalkugler, pornofilm
Skema 871 strips
2155

g-mand bruger nogle bukser til at binde offers hænder med.

2186

g-mand bruger et hundelæderhalsbånd til at piske offer med.

2326

”agurk”

2283

g-mand binder offer med ledning, ligesom han forsøger at kvæle hende med
ledning.
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B301-332. Fremgangsmåde, for at få kontakt med ofret
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej ved hver enkelt).
Ny variabel i forhold til den tidligere undersøgelse. Med inspiration fra Viclas. Nogle felter er
belyst andre steder, f.eks om g-manden bedøvede kvinden. Men her er metoder samlet på ét
sted.
Kan man læse andre metoder i sagen, skal de tilføjes under ”andet”.
Der er kodet relativt mange sager under ”ingen” (ingen fremgangsmåde for at få kontakt med
offeret). Det kan lyde mærkeligt, men skyldes, at der er mange situationer/sager, hvor man
ikke decideret kan tale om, at der var en fremgangsmåde for at få kontakt. Det kan være kontakten er til stede inden selve voldtægten finder sted, f.eks. fordi de er venner/kærester/ekskærester/familie eller andet, og hvor vi vurderer udfra oplysningerne i sagen, at voldtægten
ikke var planlagt inden kontakten. Der vil naturligvis altid være en hvis usikkerhed omkring
dette, idet vi aldrig nøjagtigt kan vide, hvornår g-manden planlægger/beslutter at voldtage
kvinden og dermed heller ikke hvad han gør som det første for at opnå voldtægten.
Jf ovenstående er det klart, at vi heller ikke altid kan vide alt om g-mandens fremgangsmåde –
i og med at han ofte nægter voldtægt i retten/overfor politiet. Han kan f.eks. have ligget på lur
efter kvinden (én af variablene), uden at vi er klar over det, og i stedet vil kode det som om,
at han straks slog hende ned.
Det skal bemærkes, at selvom variablene er hentet med stærk inspiration fra Viclas, så kan
man ikke gå ud fra, at vi har kodet ud fra de samme forudsætninger i og med, at vi ikke har
været i besiddelse af en manual til Viclas.
”Tilbyder traktement mv” kan f.eks. også være hvor en ven (senere g-mand) inviterer på middag – f.eks. med hans familie (jf. skema 7).
”Bad om hjælp/information” kan også være at bede om at måtte sove på sofa efter fest/druk
(jf. skema 11 og 14) eller spørger hvad klokken er.
”Listede sig ind på offeret” kan også være når g-mændene følger efter hende på gaden og hun
har set det, evt tilråber hende, for derefter at overfalde. Det kan også være, når g-manden
pludselig river fat på kvinden på åben gade, uden at hun har set ham forinden, for så kan vi
formode, at han har listet sig ind på hende.
NB: skema 332 har kodningen ”bedøvede offeret” – kvinden i sagen er uden tvivl psykisk syg
og formentlig også alkoholiker. Der er muligt slet ikke sket nogen forbrydelse – hun forklarer
alt muligt forskelligt – se resume.
Ved en del af skemaerne er ”andet” ikke nærmere beskrevet nedenfor, hvilket skyldes, at det
ville fylde for meget/være for omstændeligt, og der må derfor henvises til resumeerne.
Andet:
Skema 3

g-mand fulgte efter offer fra restauration/bar, tilbød hende at følges, hun sagde
ja, de sludrede sammen på vejen, overfaldt hende, da hun ville gå ind i sin bolig.

Skema 5

g-mand inviterer hende over på sit værelse for at se videofilm.

Skema 6

g-manden tog straks greb i offers hår og slæbte hende ind i gyde trods modstand.

Skema 8

g-manden kalder på offer fra sin lejlighed, hun går ind (de er naboer).

Skema 28

g-mand har nøgle til lejlighed (eks-kæreste), går ubemærket ind, trækker hende
straks i soveværelset
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Skema 38

Fulgte efter hende i natbus – satte sig og ”gnubbede” sig op ad hende – fulgte
efter hende bagefter hjem til hendes bopæl. Hun så ham godt og ringede 112,
men blev afbrudt, da han overfaldt hende.

Skema 43

Tog fat i hende og slæbte hende op i lejlighed.

Skema 48

Trak hende øjeblikkeligt ind i gyde, væltede hende v skub på knæene.

Skema 49

Fik lov at komme op i hendes lejlighed under påskud af at hente trøje, han havde glemt (de er venner).

Skema 53

Inviterer til after-party efter disco – men ingen andre end hende kommer

Skema 58

Væltede hende øjeblikkeligt af cykel

Skema 61

Tager fat m en hånd om hår og anden hånd i frakke, trækker hårdt til så hun går
i knæ.

Skema 70

Vælter hende øjeblikkeligt v at sparke benene væk under hende.

Skema 100 Slæber hende straks ind på sit værelse (de bor på samme inst.)
Skema 122 Begynder at tale til hende i kiosk, hun svarer, han tager fat i arm og tvinger
hende hen i passage
Skema 133 Får hende med i bil til p-plads fordi han vil tale om deres forhold (ekskærester).
Skema 164 Fortalte han var yngre
Skema 165 Samme
Skema 173 Giver falsk navn til vagten på familiehjemmet (han må ikke besøge hende)
Skema 175 Vælter hende m det samme bagover på vejen og sætter sig på hende + slår
hendes hoved i jorden.
Skema 197 g-mand er fætter på uanmeldt besøg, truer hende og børnene til at lade ham
blive, laver kopi af hendes dørnøgle uden hendes vidende så han altid kan komme
Skema 210+216
Falder i snak m hende på vej hjem fra byen, det vides ikke, om han er fulgt efter
hende. Da hun vil låse sig ind i sin lejlighed, slår han hende ned m sten.
Skema 220 lægger øjeblikkeligt sin arm om hendes hals, vælter hende, forsøger trække
hende ind i buskads (fulgt efter hende).
Skema 221 g-mand forsøger via Internet at få andre til at voldtage kvinden – sker aldrig
Skema 223 bryder ind i solarium, hvor hun tager sol, befamler hende, vidner kommer til
Skema 245 G-mand er ”sluser”, skal hjælpe kvinde ind i DK på den danske side
Skema 288 Lokker hende over i lejlighed ved at sige at hans bror er der (bror er hendes
ven)
Skema 289 truer hende med kniv til at gå op i lejlighed
Skema 294 med sin bil (taxa) stopper g-manden sammen m en anden taxa den taxa kvinden og hendes ven sidder i. Trækker hende ud af bil og over i sin egen.
Skema 302 Kom for at besøge deres fælles barn
Skema 309 Ærerørige trusler, tvinger hende dermed til at mødes med ham – familien må
ikke få at vide, at hun har talt med ham, for det må hun ikke, hun er muslim.
Skema 339-340 Truer hende med kniv til at gå ind i bilen, snitter hende m kniven
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Skema 384 Opsøger hende på bar, tvinger hende ind i bil.
Skema 401-403 Truer sig ind hos ven, hvor hun overnatter – tager hende med, putter hende
i bagagerum i bil.
Skema 415 Trækker hende ind i port – ikke set ham før
Skema 417 Går direkte mod hende på gaden, skubber hende omkuld, forsøger flå tøjet af
hende.
Skema 444 vælter hende straks af cykel
Skema 410+460-463 vil tale om en gammel gæld, hendes eks-mand har til dem (falsk)
Skema 498 naboer, går ind via uløst dør mens hun støvsuger, spørger om det er ok han er
på besøg
Skema 553 Følger efter hende, har gjort det i lang tid, vil drikke kaffe hos hende, chikanerer
hende.
Skema 608 Følger efter hende på vej hjem inde fra byen, forsøger score hende, hun bliver
ved at afvise, til sidst kommer han ind i opgangen, da hun går ind og får sat en
fod i døren til hendes lejlighed inden hun får den lukket.
Skema 624 se resume
Skema 650 truer med at andre vil tæve hende fordi hun ikke vil betale sin gæld til ham – det
gør at hun tager ud og mødes med ham
Skema 656 han bor hos hende og hendes mand – er ven med manden
2005:

Jeg har kodet ingen, idet offer og g-mand kender hinanden.

2007:

ligeledes kodet ingen, offer og g-mand kender hinanden.

2014

g-mand kører efter offeret på sin cykel, kører ind i hende så de begge vælter
omkuld.

2018

g-mand henvender sig til offer uden foran en fest. Han tager derefter greb om
hende og tvinger hende hen i noget buskads.

2060

offer og g-mand står i garderoben sammen på restaurant. G-mand tager fat i
offer og
trækker hende med udenfor.

2057

offer kommer cyklende, g-mand passer hende op ligeledes på cykel, han vælter
hende af.

2078

g-mand tilbyder at følge offer hjem/følges med offer hjem fra værtshus

2083

offer cykler, g-mand stopper hende/hiver i hende på cyklen, han er gående.

2098

offer sidder i et buskads og tisser, g-mand står i nærheden, begynder at tale til
hende.

2180

Offer og g-mand er til den samme fest, ude ved toiletterne henvender han sig til
hende, hun går lidt med ham, tror han vil tale, de er jo trods alt til fest, som hun
udtaler!

2181

Offer og g-mand har mødtes i byen, hvor de har talt sammen. Da offer er på vej
hjem i taxa sætter også g-mand sig ind i taxaen, da han angiveligt skal samme
vej, det tror i hvert fald offer.

2183

G-mand spørger offer om vej, siger desuden at han skal med ind i hendes opgang for at aflevere noget til en anden.

2193

Offer og g-mand er på en restauration/bar begge to. Offer er meget fuld, hun
møder g-mand i gangen på vej ud til toiletterne. Han tager hende i hånden og
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fører hende med ud på herretoilettet, hvor han lukker døren. Hun går med, da
hun ikke ved hvad han vil og er meget fuld. Han siger hun er smuk og fører
hendes hoved ned til hans stive lem. Hun giver ham et blowjob
2196

G-mand spørger offer om hun skal med til en fest, hun går med ham fordi hun
hellere vil fikse i en lejlighed end på gaden.

2197

G-mand og offer sidder en nat og venter på bussen sammen som de eneste. Han
begynder at tale til hende.

2241

offer stoppes på hendes cykel på vejen af 5- g-mænd (unge udlændinge)

2242

samme

2243

samme

2244

samme

2245

samme

2249

g-mand er højest sandsynlig fulgt efter offer i hendes bil (falsk anm).

2279

g-mand møder offer og hendes mand i en sex klub!

2291

offer er til byfest, to mænd bliver ved at stirre på hende, den ene spørger hende
mange gange om de ikke skal danse.

2295

offer har mødt de to g-mænd før, hun aftaler at mødes med dem, de kommer og
spørger om hun vil med ud og køre en tur.

2300

g-mand er sammen med en ven/kollega, som offer gerne vil være sammen med.
Hun er derfor sammen med A, hvorpå denne g-mand – g-mand B, voldtager
hende sammen med A efterfølgende.

2305

g-mand bryder ind i offers hus

2327

offer er til noget komsammen hos en veninde, her er g-mand også – han udnytter, at offer er mentalt retarderet og derved får han hende kommanderet ind i
venindens lejlighed efter/eller i forlængelse af denne komsammen.

2355

g-mand så og sige lokker offer med sig – de bor begge på en afdeling for udviklingshæmmede – de kilder hinanden – g-mand får offer længere og længere ned
mod hans værelse og pludselig skubber han hende ind på værelset og låser døren.

2366

g-mand spørger om offer ikke vil følges lidt rundt på stationen for at tale sammen. Og er i øvrigt lidt påtrængende.

2427

mulig rape-drug – det er hvad offer tror der er sket..

Skema 4003 G- mand er med til nytårsfesten. Han er bror til ejeren af huset
Skema 4004 Når hun siger til G-mand, at der generende at han går så tæt på hende bliver
hun skubbet/væltet. Han lagde sig ovenpå hende
Skema 4006 G-mand er gift med offeret. Han skaffede sig afgang til lejligheden via vindue
Skema 4008 Tidligere samlever. G-mand skaffede sig afgang til huset ved knusning af vindue
Skema 4009 Tidligere samlever, kommer på besøg
Skema 4010 Han overfalder hende bagfra
Skema 4011 Hun kommer på besøg hvor han skal bo (hos nogle venner) efter de har kysset
hinanden på diskoteket

47

Skema 4012 Er hendes bekendt
Skema 4013 De er kæreste. Hun er på besøg hos ham
Skema 4020 Er tidligere kæreste. De er til en fest
Skema 4030 Hun bliver overfaldet
Skema 4047 De kender hinanden. Han banker på hendes dør og spørger om de kan tale lidt
sammen
Skema 405

Han ringer på døren. Hun åbner døren på klem. Han skubber herefter døren ind

Skema 4053 Han overfalder hende
Skema 4054 Truer hende, slår hende
Skema 4064 Tidligere kæreste. Kommer på besøg
Skema 4068 Er kæreste, har nøgle til hendes lejlighed
Skema 4086 Kommer på besøg hos en veninde hvor hun har boet i nogle dage.
Skema 4087 Han banker voldsomt på hendes dør et stykke tid. Hun åbner døren til sidst.
Skema 4091 Skubber hende
Skema 4092 Han er gæst og skal bo der i tre uger
Skema 4103 Hans fætter som har tidligere voldtaget offeret præsentere ham til offeret
Skema 4107 Begyndt at snakke sammen på en bar
Skema 4111 Indbrud hos ekskone
Skema 4202 Han ringer mange gange på døren. Hun tror at det kan være et familiemedlem
og åbner døren
Skema 4228 Vælter hende på gulvet

B341-366. Forholdsregler for at undgå anholdelse

Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej ved hver enkelt).
Ny variabel i forhold til den tidligere undersøgelse. Med inspiration fra Viclas.
Det kan i nogle tilfælde være ulogisk, at der kan kodes ”ja” eller ”nej” til ”uoplyst”, idet mange
af oplysningerne ofte er uoplyste, og vi derfor koder ”nej” til dem (vi kan ikke kode ”uoplyst”
til hver enkelt). F.eks. er det ikke uoplyst, at g-manden ikke har dræbt kvinden, for hun er i
live, da hun anmelder forbrydelsen, mens vi på den anden side ikke ved, om han har ligget på
lur/fulgt efter hende eller andet. Vi vil altså ofte kode ”nej” til at denne variabel i sagen er
”uoplyst”, men alligevel er nogle punkter ikke oplyste i sagen, f.eks. fordi man ikke finder gmanden eller fordi han nægter/ikke vil fortælle noget.
Her er det ofte tilfældet, at vi faktisk ikke ved, om gerningsmanden gør noget, idet han typisk
aldrig tilstår forbrydelsen, og vi derfor ikke får at vide, om han har haft særlige forholdsregler
for at blive anholdt.
”Truede offerets liv/legeme” omfatter også situationer, hvor g-manden før/efter voldtægten
siger til kvinden, at hun ikke må sige det til noget (f.eks. skema 16, ”du holder kæft”). Vi foretager en bedømmelse af sagen som helhed – har han ment det truende, er hun blevet bange –
før vi vælger at kode det som trussel mod offerets liv/legeme.
Trusler mod kvindens nærmeste kan også være trusler mod hendes husdyr.
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Trusler mod ejendom, kan også være trusler mod ære, f.eks. trussel om at afsløre andre seksuelle forhold for familien (indvandrerfamilier, typisk).
”Opgav falsk navn” kan også være at opgive falsk by (f.eks. skema 14, siger på disco at han
hedder Peter og er fra Brovst – alle Peter i Brovst har dog alibi for natten, så enten navn eller
by må være forkert).
”Overtalte offeret til ikke at anmelde”:
Skema 4, g-manden truede kvinden med, at han ville begå selvmord, hvis det kom frem - gmand er kæreste med kvindens veninde. Kvinden er desuden så bange for g-mand, at hun
ikke anmelder, alene fordi han siger, hun ikke skal anmelde, fordi det er kendt, at han er aggressiv pga hjerneskade (har tidligere været voldsom overfor offer + g-mands kæreste)
Anbefales evt at tilføje kategori ”undskylder”…
Ved gruppevoldtægter følger vi princippet om individuel kodning, dog vil kodningen afhænge
af, om alle g-mænd er bevidste om handlingen, om det evt er aftalt eller de kan siges, at have
været enige om handlingen – så kodes det hos alle. Et eksempel er skema 401-403, hvor en
kvinde bortføres og voldtages af én af g-mændene i et andet rum. Han tvinger hende til at
slikke penis ren bagefter, idet der ikke skal være beviser. I et sådan tilfælde kodes ”fjernede
eller ødelagde tekniske spor” kun ved den pgl. g-mand.
Andre fremgangsmåder beskrives her i kodebogen.
”Andet”:
Skema 6

G-mand slog offer (dom for § 244 udover voldtægten) kort efter voldtægten.
(Truer desuden også offers liv med kvælertag og trusler – dét kodes dog som nr.
2 ”truede offerets liv/legeme).

Skema 9

Sagde hun ikke måtte sige det til nogen.

Skema 10

Kvinde anmelder, at far slog hendes barn ihjel – et barn han var far til (incest/voldtægt)

Skema 105 Holder hendes barn som ”gidsel”, hver gang hun går ud (ægtefæller).
Skema 136 Siger hun ikke må kigge efter bilen, når han kører (prostitueret voldtaget i bil)
Skema 140 Udrejser fra DK tilbage til hjemland
Skema 145 siger til hende at hun ikke må fortælle det til forældrene, at hun skal sige, at han
har en kæreste, for så tror de ikke, de har været i seng sammen. Da hun ringer
hjem, siger han, hun skal sige, hun er et helt andet sted. På et tidspunkt da politiet kommer hen til ham, flytter han hende til en anden lejlighed, mens han også
selv forsvinder fra sin lejlighed, så politiet træffer ham ikke hjemme.
Skema 150-152 Tog alt skriveredskaber fra hendes taske, så hun ikke kunne skrive nr. plade
ned.
Skema 199 Hun er 15 år, Han er 32. Han siger til hende, hun ikke skal fortælle politiet, at
hun er voldtaget, men kun at hun var frihedsberøvet, for ellers skal hun igennem
undersøgelse på hospitalet, som er meget smertefuld! Pigen er derefter bange
for undersøgelsen, men fortæller senere moderen, at g-manden sagde sådan til
hende.
Han låser hende inde.
Skema 248 trak sig ud af hende før udløsning, fordi han ikke ville efterlade bevis (ifl. offer)
Skema 305 låser døren under voldtægten (til en fest)
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Skema 323 Siger bagefter til hende, at det skal være en hemmelighed – hun er bange og
anmelder ikke
Skema 324 Holder hende for munden, da hun begynder at skrige
Skema 325-327
Skema 329 Forsvinder fra festen efter voldtægten
Skema 350 Låser dørene til togkupeen
Skema 358 Samme som skema 350
Skema 455-456 optog bånd med erklæring om, at intet forkert var sket + forinden ”massage”
fik hende til at underskrive erklæring om, at evt klager over intim adfærd skulle
rettes til ham
Skema 504 K siger, hun fik en lussing efter voldtægten – hun ved ikke hvorfor
Skema 530 K føler sig truet fordi han flere gange siger, at hun ikke skal sige det til nogen.
Han har dog ikke direkte truet hende, hvorfor det kodes som ”andet”.
Skema 540 siger hun ikke må sige det til nogen, for det er lovligt – har vist sagt det flere
gange til hende – K er meget lukket omkring det skete, siger ikke noget hos politiet (K er 5 år, GM er 17)
Skema 562 trækker sit ærme ned foran hånden da han vil åbne kælderdør
Skema 571 halstørklæde eller lign foran mund og næse
Skema 599 K vågner mens GM er i gang, han forsøger få hende til at tro, at det blot var en
finger, han havde stukket op. Ringer senere til far og vil give undskyldning til K
og beder om de ikke kan glemme det hele.
Skema 644 låser døren, sender de mindre søskende ud efter slik, har altid aftale med samlever/K’s mor om, at hun skal ringe, når hun er på vej hjem + tager ofte ikke alt
sit tøj af i tilfælde af at nogen skal komme
Skema 740-741

låser døren

Skema 743 talte engelsk, efter eget udsagn for at skjule, hvem han var.
Skema 755-758
dækker nummerplade til med klud eller lign, da de kører. Tager hendes
taske med og smider den senere ud af bilen – findes af vidner
Skema 852 Tilbød k og familien 25.000 for at stoppe sagen
Skema 887 låste døren indefra
Skema 917 låste døren indefra
2023

da g-mand bliver bekendt med at offer vil anmelde tilbyder han hende penge for
ikke at anmelde.

2034

G-mand propper et eller andet op i vagina, og siger at det vil slette sporene efter
ham. Offer ved ikke, hvad det er, men det gør meget ondt og føles koldt. Hun
besvimer efterfølgende.

2086

g-mand siger til offer at hvis hun anmelder, vil han gøre alt for at det ender som
påstand mod påstand.

2418

G-mand taler udelukkende engelsk til ofrene. I øvrigt fortæller han, at han kommer fra Sydamerika. Ligesom alle de røverier han begår på massageklinikker er
nogle han begår mod udenlandske kvinder, idet han formoder at de ikke vil anmelde, da mange af dem befinder sig ulovligt i DK.

2419

samme som ovenstående (samme g-mand)
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Skema 4176 Han undskyldte

B371. Hvordan ophørte kontakten mellem offer og g-mand
Kun én svarmulighed.
Ny variabel i forhold til den tidligere undersøgelse. Med inspiration fra Viclas.
Andet:
Skema 3

g-mand faldt i søvn, offer listede ud og løb væk.

Skema 221 g-mand forsøger via Internet at få andre til at voldtage kvinden – sker aldrig
Skema 353 g-mand bedøver hende, men hun vågner. Følger efter hende ”men må opgive”
Skema 355 G-manden bedøver hende, men mislykkes for hun alligevel vågner og står af
toget
Skema 356 G-manden bedøver hende, men mislykkes for hun vågner.
Skema 360 G-manden forsøger bedøve hende, men hun vågner og ser bl.a. der ligger en
svamp på askebægeret (i en togkupe) lige ved hendes hoved + hun har halstørklæde på der lugter ”fælt”.
Skema 365 G-manden bedøver hende, men mislykkes for hun alligevel vågner og står af
toget
Skema 416 Hun giver ham knæ i skridtet og løber, men han løber ikke efter hende, selvom
han sagtens kunne få fat i hende. Opgiver.
Skema 622 GM stopper da K tisser mens han har samleje med hende.
Skema 802 K går voldsom modstand og driver ham faktisk på flugt.
Skema 875 K’s hund hopper op af ham og vælter ham – den bider ham i læggen
2342

pga. offers modstand

Skema 4005 Han kører hende hjem
Skema 4080 Hun ved ikke hvad der er sket

B372. Kendskab til g-mand

Kun én svarmulighed. I tilfælde af gruppevoldtægt: for hver g-mand oprettes et nyt skema.
Variablen er fra den tidligere undersøgelse. Der mangler i høj grad flere kategorier, hvilket
betyder, at ”kendte g-mand som ven” dækker over en hel del forskellige typer bekendtskaber.
Det kan f.eks. være bekendtskaber, der absolut ikke er et venskab, nærmere uvenskab, men
som strækker sig over længere tid, og vi har derfor ikke andre muligheder i denne variabel
end at kode ”kendt g-mand som ven”, idet variablen skal være sammenlignelig med den tidligere undersøgelse. Det er uvist, hvorledes der i nævnte situation blev kodet i den tidligere
undersøgelse – muligvis var der en del uudfyldte variable.
Dermed dækker ”nyt” bekendtskab også over en del. Eksempelvis skema 389 hvor sygeplejersken ved hvem g-manden er, idet hun har set ham være indlagt engang (psykiatrisk afdeling),
men ikke har noget egentligt bekendtskab med ham, her kodes ”nyt bekendtskab”.
I den gamle undersøgelse kodede man efter længden af bekendtskabet. F.eks. karakteriseredes et bekendtskab som nyt, når kvinden og gerningsmand forud for forbrydelsen har truffet
hinanden f.eks. i forbindelse med en fest eller værtshus/discoteksbesøg. I den nye undersøgel-
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se vælger vi som yderligere ledetråd en tidsmæssig grænse: har man truffet hinanden indenfor
24 timer, er bekendtskabet nyt.
Hvis man har kendt hinanden over nettet igennem længere tid, f.eks. skrevet sammen, er det
stadig et nyt bekendtskab (voldtages første gange de mødes). Det vil være et skøn i de enkelte tilfælde, om der er tale om nyt eller gammelt bekendtskab (koderen i den tidligere undersøgelse kan ikke huske, hvordan han gjorde det dengang).
”Bekendtskab” er når kvinden og gerningsmand har haft en eller anden form for bekendtskab i
kortere eller længere tid, men der ikke på noget tidspunkt har været tale om andet end almindeligt venskab.
Overfaldsvoldtægter:
”Kendte ikke g-mand” dækker også over situationer, hvor kvinden kort har bemærket gmandens tilstedeværelse forinden voldtægten – eller hvor hun ved, hvem han er, men ikke har
noget egentligt bekendtskab med ham/har ikke haft noget med ham at gøre (f.eks. går de i
samme skole, men har ikke ellers noget at gøre med hinanden). Dvs antal overfaldsvoldtægter
kan læses ud af dette svar.
Forskellen på denne variabel og den næste (B373) ligger i specificeringen af kvindens kendskab til gerningsmanden. Variabel B372 er fastholdt fra den gamle undersøgelse af hensyn til
sammenligneligheden, variabel B373 er med for at uddybe forholdet mellem kvinden og gerningsmanden, idet der ikke er dækkende svarmuligheder i B372. Er g-manden f.eks. pigens
far, kan dette kun kodes som ”kendte g-manden som ven”, hvor vi i den næste variabel B373
kan kode ham som forælder. Variablene fra B373 kan dog ikke henføres under variablene i
B372 - F.eks.: Er g-manden en behandler, plejer eller lignende vil kodningen i B372 afgøres
efter hvor lang tids bekendtskab, der er tale om. I B373 kodes det derimod under ”autoritesforhold, plejer/behandler mv”.

B373. Kendskab til g-mand, g-mand er…

Kun én svarmulighed – ved gruppevoldtægt oprettes nyt skema for hver g-mand.
Her koder vi, det ”objektive” forhold mellem kvinden og g-mand – uanset om kvinden i situationen ikke er klar over, hvem der voldtager hende, men først senere finder ud af, hvem det er
(f.eks. via spor/dna). Dvs kvinden kan godt kende gerningsmanden uden at have set ham forinden (jf. variabel B374).
Man kan ikke tælle antal overfaldsvoldtægter udfra denne variabel, for det kan godt være en
overfaldsvoldtægt, selvom kvinden ved, hvem han er. Dvs koden ”g-mand ubekendt” er ikke
den eneste kode i denne variabel, som kodes i tilfælde af overfaldsvoldtægt. I ”g-mand ubekendt” kodes kun overfaldsvoldtægter, hvor kvinden slet ikke ved, hvem manden er. Antal
overfaldsvoldtægter kan læses af variablen B372 ”Kendte ikke g-mand”.
Mors kæreste kodes under ”andet”.
”Nuværende/tidl kæreste” er også ”bollevenner”.
Er g-manden mangeårig ven af kvindens ægtefælle, koder vi det som ”ven af familie”. Hvis
ægtefællens ven derimod er en meget tæt ven til kvinden, kodes det som ”egen ven/bekendt”.
”Egen ven/bekendt” kan dække over alt lige fra en mangeårig tæt ven og til en flygtig bekendt, kvinden kun har mødt et par gange. Der mangler i høj grad kategorien ”vens ven”! En
adskillelse af ven og bekendt ville også være en god idé, selvom der vil være nogen uklarhed i
grænsetilfælde.
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Andet:
Skema 27

Moders kæreste (offer har kun boet sammen m moders kæreste i få måneder,
voldtægten sker langt senere)

Skema 40

Han lejer værelse ud til hende i sin 2-værelses lejlighed.

Skema 76

Hun er 8 år, han er en af hendes venindes og venindes families voksne bekendte.

Skema 165 Vens ven – har voldtaget hende for en uge siden, truer hende til at komme igen.
Skema 215 Hun bor til leje hos g-manden
Skema 245 G-mand er ”sluser”, skal hjælpe kvinden ind i DK på den danske side
Skema 257 Hun ved ikke, om hun er voldtaget, var muligt bedøvet
Skema 339-340 Mødt dem 2 gange før – 1. gang kørte de hende og veninden hjem – 2. gang
har de voldtaget hende i et legehus FALSK ANMELDELSE.
Skema 384 Kun dommen ligger på sagen, så det er uoplyst
Skema 401-402 kvinden kender g-mændene fra området – de er medlem + hangaround i en
rockerklub og de inddriver ”gæld”.
Skema 507 mors tidligere kæreste, der har chikaneret mor i en periode
Skema 527 K ved det ikke – hun er 85 og kan ikke huske, hvad der er sket
Skema 530 Venindes far – hun bor hos dem i en kort periode
Skema 553 har fulgt efter hende flere gange, de har talt sammen ved de lejligheder, ellers
kender hun ham ikke.
Skema 574 de er i pleje i samme plejefamilie – men kun ind i mellem ikke ”fuldtidspleje”
Skema 673 mors tidligere kæreste
Skema 735 de er begge gift, men har haft et forhold. Han stopper det den pgl dag via mail,
så hun beder om de kan få et møde og afslutte det ordentligt – SM-forhold, hun
vil også slutte.
Skema 751 Fyr i lokalområdet som alle de små piger er bange for – ved hvem han er, men
har ikke noget med ham at gøre, andet end når han mobber hende
Skema 850 hukommelsessvigt, K ved ikke om der er tale om voldtægt – eller hvem der evt
skulle være GM – tætteste der kommer på er at hun har hørt hun var i selskab
med en fyr, hun lige havde mødt på jobbet samme dag
2015

offer ved hvem g-mand er, idet han er en ’man’ ved hvem er i den lokale by!!
Han bliver kaldt neger Tommy. Offer er ikke venner med ham, men har set ham
mange gange før i byen.

2189

Offer har lejet et værelse hos g-mand og hans kone.

2192

g-mand er en tidligere kollega

2249

g-mand er en som offer tidligere har anmeldt for både vold og fuldbyrdet, men
hun kender ham ikke.. (det er falsk anm.).

Skema 4003 G-mand er bror til offers kusines mand
Skema 4008 Han er eks samlever. Han skaffer sig adgang til lejligheden
Skema 4009 Hun følge med ham til hans bopæl fordi hun er bange for ham.
Skema 4016 De er kærester og har været sammen hele weekenden hos ham
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Skema 4021 Offer tror, at hun har set ham før. Hun tror at han er en der drikker øl ved en
Fakta tæt på hvor hun bor
Skema 4024 G-mand er fætter til hendes kæreste. Senere bliver sagt er han er måske kun en
ven til hendes kæreste. De kommer fra Afghanistan hvor men kalder hinanden
for fætter selvom man ikke er det.
Skema 4029 Hun ved ikke hvem han er (hun vågner med en mand/dreng oven på hende)
Skema 4031 Han er en ven af hendes veninde
Skema 4041 Hun møder G-manden i byen og kører med ham til hans bopæl
Skema 4050 Hun bliver ikke afhørt af politiet. Informationen er derfor uoplyst i sagen
Skema 4051 Hun bliver ikke afhørt af politiet. Informationen er derfor uoplyst i sagen
Skema 4080 Hun ved ikke hvad der er sket. Hun ved ikke om hun er blevet voldtaget af nogen
Skema 4089 Der findes ikke informationen i sagen. Der finder kun en anmeldelsesrapport
Skema 4099 Hun ved ikke var det er sket
Skema 4150 Hun kan ikke huske så meget. Hun ved ikke hvem der var
Skema 4151 Hun kan ikke huske så meget. Hun ved ikke hvem der var
Skema 4184 Han er bror til hendes ekskæreste. Uoplyst om de kender hinanden
Skema 4189 HI/VI
Skema 4209 Han havde elefant hue på med huller til øjnene. Hun kunne ikke se hans ansigt
Skema 4216 HI/VI

B374. Offer set g-mand forinden
Kun én svarmulighed.

Om kvinden har set gerningsmanden forinden voldtægten.
Det behøver ikke være lige inden voldtægten, det kan f.eks. være, hun har set ham til en fest,
i en butik eller lignende på et tidligere tidspunkt. Har hun f.eks. set ham på en bar uden at
have haft kontakt til ham, koder vi ”ja”.
Variablen kan derfor IKKE anvendes til at belyse overfaldsvoldtægter, idet det stadig er en
overfaldsvoldtægt, såfremt personen i baren overfalder kvinden på vej hjem. Overfaldsvoldtægter vil fremgå af variablen B372. De vil her være afkrydset som ”kendte ikke g-mand”.
Ser kvinden ham først, idet han overfalder hende, koder vi ”nej”. Der vil være en gråzone,
f.eks.: kommer g-manden indenfor kvindens bopæl ved at foregive, at han er postbud, og
voldtager han hende ved den lejlighed, så vil kodningen komme an på, om kvinden har set
ham forinden, han dukker op på hendes bopæl. Har hun set ham før, koder vi ”ja” – ellers
”nej”.
”Uoplyst” vil kun blive anvendt i situationer, hvor sagen ikke er ordentligt oplyst – for det vil
typisk fremgå af sagen, hvis kvinden har set g-manden forinden voldtægten. Derfor kodes
”nej”, såfremt kvinden intet siger om det.

B381-394. Optakt – kontakt med g-mand forud for forbrydelsen

Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej ved hver enkelt).
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Dette er en ny variabel i forhold til den tidligere undersøgelse.
Ophold samme sted kan også være ophold på bar/værtshus og lignende.
Det er som i de øvrige spørgsmål kvindens syn på optakten, der skal noteres. Flirt skal f.eks.
kun afkrydses, såfremt det fremgår tydeligt af sagen. Middag/date kan f.eks. være biografen,
rulleskøjter, teater – men kun de to (kvinden og g-mand). Det kan f.eks. også være, når gmanden og kvinden er nye kærester, og hun for første gang er alene hjemme hos ham (stævnemøde).
Man kan ikke kode ”nej” til ”ingen optakt” (dvs. ja, der har været en eller anden form for optakt) med mindre, der er kodet ”ja” i mindst én af de andre variabler, herunder ”andet”. Dvs
kan man ikke blandt variablerne finde en beskrivelse af en eventuel ”optakt” der passer til situationen, krydses af i ”andet” og det beskrives her i kodebogen.
Andet:
Skema 2

offer og g-mand er venner, hun overnatter hos ham efter værtshusbesøg.

Skema 5

offer og g-mand er bekendte, ser videofilm (”Grease”) på hans værelse op til
voldtægten.

Skema 8

offer og g-mand er naboer, de er sammen hos anden nabo, drikker nogle øl
sammen.

Skema 9

køretur sammen m offers kæreste (g-mand er kærestens ven) – skal køre hende
hjem.

Skema 10

Far (g-mand) tævede hende ofte før og efter voldtægt

Skema 11

G-mand besøger offers kæreste (venner), hvor hun også er – de drikker sammen.

Skema 15

de er tidl kærester, han er fuld/gal/jaloux, tager hjem og vælter ting i hendes
frisørsalon, i badeværelset (kravler ind ad vindue), i soveværelse (skiller bl.a.
hendes seng ad), mens hun er i byen. Går igen, men kommer tilbage tidlig morgen og forsøger voldtægt.

Skema 17

forlader fest m g-mand for at hente ørering, hendes veninde har lånt og tabt
hjemme hos g-manden.

Skema 23

De er naboer. Hun besøger ham, drikker nogle øl og ser tv. Betragter ham som
en slags stedfar (stor aldersforskel), han har 10-årig datter på besøg, sover.

Skema 31

Hun er bestilt via escort-bureau.

Skema 36

Hun er prostitueret, han samler hende op i Skelbækgade, de kører lidt rundt.

Skema 40

Hun overnatter hos ham efter bytur.

Skema 42

Er på tur sammen (ven af familie), spiller yatzy sammen, ser fodbold sammen.

Skema 45

Bekendte, mødes tilfældigt på værtshus, hun går m ham hjem for tale og drikke
en øl.

Skema 49

I byen sammen – (venner – går i seng sammen ind i mellem)

Skema 54

Separerede ægtefæller, han passer fællesbarn om natten, mens hun er til fest.

Skema 58

Fætter, skal sove i hendes værelse, de har tilbragt dagen sammen, er venner.

Skema 61

Følger hende hjem fra byen, beder om at måtte overnatte hos veninden, hvor
hun også skal overnatte.
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Skema 72

De overnatter i samme seng efter at have holdt nytår sammen hos hans familie
(fætter og kusine)

Skema 76

Hun er på ferie hos ham (hun er 8, han er 42).

Skema 77

han er ven af familie, hun kører ture m ham, f.eks. til McDonald’s – denne gang
til varehus, hvor han køber ting til hende.

Skema 148 Er til fest m ham i løbet af aftenen, de går i sauna samme på kollegiet.
Skema 149 Samme som 148
Skema 176 Han tilbyder samme m 2 andre mænd et lift (de bliver i alt 5 mænd), fordi hun
tomler hjem. ”Spiller op” til hende.
Skema 191 De er eks-kærester, møder hinanden i byen og fester lidt sammen, han får lov at
sove hos hende, fordi han har langt hjem.
Skema 197 Ved den sidste voldtægt har han tvunget hende og børnene til at opholde sig på
et hotelværelse i Europæisk by..
Skema 198 Hun har sovet hos ham samme m veninde foregående nat. I løvet af dagen forsøger han kysse hende og beføle bryster, men hun vil ikke. Om aftenen sover de
på samme madras under samme dyne og ser videofilm
Skema 206 Han giver massage inden fordi hun har ømme skuldre
Skema 208 Han er på besøg, idet han ikke har noget sted at bo, overnattet hos hende mange gange tidligere, de ser film sammen og spiser sammen, sover i samme lokale
Skema 216 til fest sammen hos hans kæreste/hendes veninde
Skema 221 lang tids chikane går forud – hun ignorerer ham (de er tidl kærester), han forsøger købe andre til at voldtage hende.
Skema 235 Kærester, han er hos hende på værelset nogen tid forinden
Skema 245 G-mand er ”sluser”, skal hjælpe kvinden ind i DK på den danske side. Opholder
sig sammen et døgns tid.
Skema 252-255 Hun har problemer m familie, kører m 4 g-mænd rundt og sælger khat, overnatter i lejlighed sammen m dem.
Skema 305 Overnatter hos ham pga fuld farmor – han giver massage på ryggen forinden
voldtægten
Skema 309 G-mand har haft telefonisk kontakt med pigen, tvinger hende ved trusler til at
mødes med ham, idet han ellers vil sladre til familien (muslim).
Skema 345 Har været til halbal sammen – han er lillebrors ven
Skema 379 Hun giver ham massage – de er på besøg hos en ven
Skema 380-383 Hun hentes om natten af de 5 gm (frivilligt), tager med dem for at se på en
vens lejlighed (gælder også skema 379)
Skema 412 til fest
Skema 432-433 Hun har sex med dem frivilligt først – dernæst vil hun ikke mere og vt sker.
Skema 437 været i byen sammen hele aften og nat og formiddag
Skema 455-456 Hun arbejder i hans lægekonsultation, optakten er massage (manuel terapi)
Skema 491 drikkelag
Skema 513

ser video sammen hos hende
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Skem 514-15 de leger sammen i svømmehallen
Skema 516 Ser video sammen hos ham
Skema 533 socialt samvær hos familie
Skema 540

har leget sammen på legepladsen (hun er 5 år, han er 17)

Skema 585 venner, han er på besøg hos hende og kæresten, ser tv og drikker kaffe sammen
Skema 614 kommunikeret via Internet i ca. 14 dage + talt i telefon
Skema 684 han masserer hendes dårlige ben og rører hende alle mulige steder, men hun
afviser
Koder af skemaer med 2000-nummer skriver:”Det skal her bemærkes, at jeg indtil skema
2136, ikke har noteret, hvis offer og g-mand fx har været til en fest sammen først. Der er således ikke krydset af i andet ved sådanne situationer. I langt de fleste tilfælde, hvor der skulle
være krydset af i andet – har offer og g-mand været til en fest sammen før gerningen. Hvis de
fx har været på et værtshus sammen først, vil der meget sandsynligt være krydset af i, offer
kort bemærket g-mands tilstedeværelse, men ingen særlig optakt. Hvis anden optakt, er det
noteret!”
2136

De er til fødselsdag sammen.

2138

Offer har inviteret g-mand hjem til sig. De har mødt hinanden over Internettet.
Hun har annonceret efter seriøse venner – ikke seksuelle forhold.

2143

offer er 3½ år, g-mand er omkring 10-12. De har formentligt leget sammen inden gerningen.

2144

offer og g-mand har været i byen sammen.

2147

Offer og g-mand har været på samme diskotek sammen, offer har tidligere på
aftenen bemærket at g-mand stirrer meget på hende, hun har også fået en af
sine venner til at danse med sig for at ’skræmme’ g-mand væk.

2189

Offer og g-mand har været i byen sammen. Offer har lejet et vær. hos g-mand
og da hun skal i byen med veninderne, spørger hun om han vil med!

2190

Offer er i byen sammen med sin kæreste, dennes lillebror og sin veninde. De
møder en af kærestens venner som de også er i byen sammen med. De går alle
hjem i venindens lejlighed efterfølgende.

2278

offer og g-mand er gift, han tager hende til en sexklub, hun ved dog ikke, hvor
de er. Da han siger, at de skal have sex sammen, synes hun det er ok, de er jo
mand og kone. Så hun er egentlig med på den, men da der så kommer en anden
og voldtager hende, hvor manden holder hende, hvorpå han selv senere voldtager hende.. anmelder hun.

2307

G-mand og offer har mødt hinanden i byen (de er venner/bekendte), han spørger om han ikke kan sove hos hende, hvilket hun siger ja til, egentlig ønsker hun
det ikke, men har svært ved at sige nej.

2342

Offer og g-mand ser video på g-mands værelse. De er begge indlagt på psykiatrisk afdeling.

2355

Offer og g-mand har pjattet sammen og kildet hinanden (begge bor på institution for udviklingshæmmede)

2359

Offer møder g-mand og en af hans venner i en kiosk, de taler sammen og gmand tilbyder at male hendes lejlighed, da han har et malerfirma, de går hjem
til hende, måler lejligheden op – drikker vin og ser video hele aftenen. senere
går de over i hans lejlighed for at se video (offer for at slippe af med g-mand).
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2383

offer møder g-mand via chat indvilliger i at mødes med ham hjemme hos ham.
Føler ikke hun kan gå igen med det samme, da hun opdager han er både grim
og fed. Hun bliver 5 min., siger så, at hun ønsker at gå. Optakt altså en aftale
hjemme hos ham – men dog ikke en date… hmm men hun ved at hun kommer
der for at tjene 3000,00.- kr.

2479

offer og hendes veninde (14 og 13 år) er kommet nogle gange hos g-mand, tidligere på dagen har de leget flaskeleg med g-mand (42 år). Den som flaskehalsen peger på, skal gøre et eller andet. Her har offer og veninde bl.a. kysset gmand (på kinden og på munden) og masseret hinanden.

4009

Hun tager med til G-mandens bopæl. Hun er bange for ham

Skema 4019 De deler en taxa og så bliver G-manden inviteret ind
Skema 4020 De er til en fest. De har været ”kyssekærester” før
Skema 4024 De er hjemme hos hende. De har en aftale at han skal passer på hende fordi hun
har problemer med sin eksmand
Skema 4025 Offeret er meget fuld. Hun siger på et tidspunkt at hun måske har været i Gmandens bil. På samme tid siger hun at hun er blevet overfaldet. Hun kan ikke
huske præcis var der er sket
Skema 4028 Offeret og G-manden skal sove hos en bekendt. De har nøgle til lejligheden. Ejeren selv ikke skal overnatte der
Skema 4039 Hun, G-mand og hendes kæreste er sammen i kærestens lejlighed
Skema 4063 Er sammen til en fest
Skema 4064 Er hendes tidligere kæreste
Skema 4067 Hun vil have ”et lift” i hans bil. Han tilbud køre hende hjem

B411-422. Seksuel/flirtende samvær forinden voldtægten, frivillig

Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej ved hver enkelt).
Dette er en ny variabel i forhold til den tidligere undersøgelse.
Man kan diskutere, om der er tale om en seksuel adfærd, hvis man taler sammen om sex eller
giver et kram. Vi noterer det uanset hvad…
Variablen er møntet på de situationer, hvor der er foregået ”noget” forinden voldtægten. Der
er myter/påstande om, at kvinden selv lægger op til situationerne – det vil vi forsøge at belyse.
Her er tale om ”frivillig” adfærd, dvs en situation, hvor kvinden ikke føler sig truet. Hvis gmanden f.eks. kort forinden spørger, om offer er jomfru, og hun er bange for ham og svarer,
så vil det IKKE blive kodet med i denne variabel, fordi det ikke er frivilligt.
Der skal være tale om flirt mv umiddelbart forinden voldtægten, dvs ikke adfærd der ligger
længere tilbage i tiden.
”G-mand berørt offer i øvrigt (kæle og lign.)” kan også være massage (på ryggen).
Beskriv ”andet”:
Skema 379 Hun giver ham massage, fordi han har ondt i ryggen. Hun er forelsket i ham.
Skema 464 har samleje frivilligt forinden
Skema 468 har samleje frivilligt forinden
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Skema 599 Hun giver ham massage i hans seng, selvom hun ikke er interesseret i ham og
han har lagt op til hende i løbet af aftenen – hun overnatter hos ham, fordi der
ikke er plads andre steder.
2008:

offer og g-mand har over længere tid sendt utallige (over 500) sms til hinanden,
hvoraf næsten alle handlede om seksuelle fantasier. Dette oplyser offer.

2045

offer og g-mand har først sex i en elevator, siden da går de hjem til ham for at
hente post, her voldtager han hende.

2200

I denne sag har offer været frivilligt sammen med g-mænd (tre stk.) på alle
tænkelige måder, inden de senere voldtager hende.

2201

samme som ovenstående.

2202

samme som ovenstående.

2208

Offer har været sammen med A frivilligt nede på et toilet på et diskotek? Inden
han senere sammen med en ven voldtager hende.

2278

offer og g-mand er gift, han tager hende til en sexklub, hun ved dog ikke, hvor
de er. Da han siger, at de skal have sex sammen, synes hun det er ok, de er jo
mand og kone. Så hun er egentlig med på den, men da der så kommer en anden
og voldtager hende, hvor manden holder hende, hvorpå han selv senere voldtager hende, så melder hun ham.

2299

offer har sex med g-mand, inden han voldtager hende sammen med en kollega.

Skema 4019 De lå i seng sammen og han spørger om hun vil lægge sin arm ind under ham,
hvilket hun gjorde.
Skema 4153 Massage
Skema 4155 De nusser med hinanden
Skema 4171 Holder i hånden og kysser på kinden
Skema 4172 Massage
Skema 4180 De kælede med hinanden
Skema 4190 Han fik lov til at mærke på hendes silikone bryster
Skema 4206 Finger i skeden
Skema 4086 Hun giver ham lov til at røre ved hendes ryg
Skema 4222 Massage

B431-450 Modstand
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/uoplyst/hi-vi ved hver
enkelt).
Hvis der ikke fremgår noget af sagen om hendes modstand, så har hun ikke gjort noget, og vi
koder ”nej” – for vi antager, at det ellers ville stå i sagen.
Har kvinden f.eks. skreget, så har hun gjort noget, og i så tilfælde kodes ”nej” til den første
variabel ”offer har ikke gjort modstand”.
Hvis hun ikke har gjort noget som helst af alle de nævnte variabler, kodes ”ja” til ”offer har
ikke gjort modstand”.
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Her vil uoplyst altså skulle anvendes meget sjældent (vi forstiller os, at ”uoplyst” kun skal bruges, såfremt der mangler dokumenter i sagen – eller hvis der slet ikke fremgår noget om voldtægten i afhøringen…det kan være en mordsag, hvor hun også er blevet voldtaget – der ved vi
ikke, om hun har gjort modstand, og det kodes så som uoplyst).
Hvis hun ikke ved, om hun gjorde modstand, f.eks. fordi hun var meget fuld, bedøvet eller
påvirket af stoffer, kodes ”husker ikke/ved ikke”.
Hver 4. gjorde ikke modstand i den tidligere undersøgelse. Koderen i den tidligere undersøgelse mener, det skyldes angst. Det er sandsynligt, at vi får flere svar om modstand i denne undersøgelse end der var i den tidligere undersøgelse. Det kan skyldes, at vi har udbygget kategorien ”forsøgt at tale fra” og således koder den verbale modstand med i højere grad end tidligere. Vi koder f.eks. også, hvis kvinden græder (det kodes i ”Andet, passivt”). Hvis tallene skal
være sammenlignelige med den gamle undersøgelse er det muligt, den verbale modstand skal
sorteres fra.
Vedr. menses: I den tidligere undersøgelse kan man ikke huske, om det blev kodet når menses blev brugt som et forsøg på at få g-manden til at afstå (uanset om hun havde menses eller
ej), eller om det kun blev kodet, såfremt hun rent faktisk havde menstruation (altså at menses
blev betragtet som modstand). I den kommenterede straffelov er henvist til en sag, hvor gmanden afstår, fordi kvinden har menstruation. Menses betragtes altså her som en form for
modstand, idet det kan være medvirkende til, at g-manden afstår. Vi har oprettet en variabel,
der handler om, at kvinden bruger menses til at forsøge at tale g-manden fra sit forehavende
(uanset om hun har det eller ej), og således koder vi det fremover. I B431 kan man aflæse om
menses rent faktisk har afholdt g-manden og i B462 om kvinden reelt har menses (såfremt det
er oplyst i sagen).
”Forsøgte at tale fra” var før kun én kategori, nu har vi splittet den op i 5 forskellige. Såfremt
der nævnes andre måder, hvorpå forurettede har forsøgt at tale g-manden fra voldtægten,
skal de nævnes her i kodebogen.
Skubbede, slog, sparkede, rev, bed var før kun én kategori, nu har vi splittet den op. ”Våben
fundet”og ”våben medbragt” var før kun én kategori – jeg har delt det op for at vi måske kan
sige noget om, hvorvidt det hjælper at gå med våben – og hvorvidt pigerne går med våben i
det hele taget. ”Våben, fundet på stedet” kan også være genstande fundet på stedet, som ikke
betragtes decideret som våben – f.eks. hvis hun slår ham med en flaske, støvle eller lign.
”Skrig” er også når hun råber.
Desuden er medtaget nogle af variablene fra spørgsmålet om gerningsmandens fremgangsmåder, således at vi har de samme kategorier (næsten) for gerningsmandens fremgangsmåde og
offerets modstandsformer.
Bemærk: Voldtages offer 2 gange (f.eks. skema 3 hvor g-mand først overfalder og voldtager
kvinden på en mark for derefter at slæbe hende med sig hjem og voldtage hende der) og yder
kvinden kun modstand ved den første voldtægt, men ikke ved den anden, koder vi IKKE, at
hun ikke har gjort modstand.
Sammenhold evt. de sager, hvor kvinden ingen modstand har gjort med variabel D172, for at
se om hun sov, hvilket kan være årsagen til ingen modstand.
Tale til fornuften/bedre jeg kan bl.a. være:
Skema 36

Siger hun har mand og barn om han ikke nok vil bruge kondom.

Forsøgt at tale fra, andet:
Skema 1

Lover hun vil komme tilbage til ham osv (han beder om det) for at slippe – forsøg.
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Skema 2

Svarer på hans tilnærmelser med, at hun kun vil ”ligge i arm” med sin kæreste –
flere gange

Skema 3

bad ham om lov til at gå flere gange + bad om cigaret samt kaffe mellem 1. og
2. voldtægt (1 på mark og 1 senere hjemme hos g-mand) for at ”forhale tiden”
og håber at han ombestemmer sig.

Skema 4

siger han skal holde op, siger det gør ondt.

Skema 5

siger hun ikke vil have noget med ham at gøre.

Skema 7

siger han skal stoppe, siger nej flere gange, siger hun er gift

Skema 8

siger hun ikke vil.

Skema 9

Siger han skal holde op

Skema 11

Siger hun ikke vil, at hun er forlovet med en anden

Skema 14

Siger han ikke må sove i sengen, siger hun ikke har lyst

Skema 15

Råber at hun vil anmelde ham denne gang - græder

Skema 16

Sagde ”nej” og ”jeg kan ikke/vil ikke” flere gange (stort set ingen anden modstand)

Skema 17

Sagde hun ikke ville mere (end at kysse/nusse) fordi hun havde kæreste, sagde
”nej” flere gange

Skema 21

Sagde flere gange hun ikke ville være med, forsøgte at ”gøre sig ulækker” v at
tisse foran g-manden, samt hive tampon ud og vise ham den (hun har menses).

Skema 23

Siger mange gange hun ikke vil, flytter sig væk fra hans kysse-forsøg, går på
toilettet som undskyldning for at slippe for ham (de er hjemme hos ham), forsøger derefter at gå.

Skema 30

Siger han skal lade være, græder.

Skema 35

Under nærmest forhørslignende tilstande (hvor han holder hende for munden og
næsen, hvis hun siger noget, han ikke vil høre) taler hun ham efter munden/siger dét, hun tror, han gerne vil høre (kærester, han stiller spørgsmål om
hvor hun har været, hvem hun har været sammen m osv)

Skema 36

Spørger ham først, hvad han ”har gang i”, da han trækker pudevår over hendes
hoved, så hun har svært v at trække vejret, spørger om han ikke vil tage det af
(det gør han) - taler ham bagefter efter munden.

Skema 37

Ægtemand (lige underskrevet separationspapir) vil have sex, hun siger ”han
fandme skal styre sig” og at hun ikke vil.

Skema 39

Siger hele tiden han skal holde op, hun ikke vil have sex m ham osv

Efter skema nr. 39 noteres kun her i kodebogen, såfremt hun siger andet, end at hun ikke vil
have det (dvs siger nej, hold op og lign.). Det kan anbefales, at man i den næste undersøgelse
tilføjer svarkategorien ”Siger fra”, fordi så utroligt mange kvinder udøver verbal modstand,
primært bestående i at sige, at de ikke vil, lad være, stop, hold op og lign.
Skema 63

Udover at sige fra, siger hun, at han (faderen) lugter ud af munden af spiritus,
siger han derfor skal gå ud og børste tænder – det lykkedes hende at flygte, da
han børster tænder

Skema 66

Siger hun skal på toilettet, før de kan have samleje (han har slået og holdt pude
for ansigtet, så hun ikke kunne trække vejret), hun flygter via toiletvinduet.
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Skema 78

siger hun er lesbisk

Skema 317 Han truer med at slå ham og hende ihjel, for han vil ikke leve længere – hun
tilbyder at køre ham over… desuden siger hun, hendes far er rocker-præsident,
så han må hellere gøre det ordentligt, hvis det er…
Skema 400 ringer 112
Skema 429 Siger hun kender nogle rockere
Skema 827 tilbyder ham penge, hvis bare han vil lade hende være (overfald i park)
Skema 835 siger hun er gift og viser ham sin vielsesring
Skema 843 siger hun er jomfru og ikke vil gøre det med en fremmed
2003 andet: offer råber, at hun ikke vil
2005 andet: offer græder, og siger at g-mand skal gå, siger han skal lade være
2007

offer siger nej flere gange, siger hun synes, det er en dårlig ide (de kender
hinanden som venner).

2008

Siger hun ikke vil, siger han skal tage sit tøj på, og rejse hjem.

2009

g-mand spørg om offer vil i seng med ham og hun svarer nej, hun siger desuden
at han skal lade være, og at det gør ondt. I sagen står det omtalt som om offer
ikke har gjort modstand, selvom der står, at hun har sagt de omtalte ting og
desuden skubbet til g-mand.

2010

siger han skal lade være

2012

Offer græder og siger nej flere gange (g-mand taler dog ikke dansk)

2014

Offer siger flere gange: hvad vil du mig, jeg er en ældre dame på 68 år. Hun
siger også at hendes mand kommer lige om lidt. Hun er selv overbevist om, at
det er derfor, at han ikke gennemfører sit forehavende.

2017

siger til g-mand at hun ikke vil have det/lad være!

2030

offer græder, siger han skal stoppe, at det gør ondt.

2032

offer siger det gør ondt.

2033

siger han skal lade være

2035

siger han skal lade være

2036

siger, jeg vil ikke..

2039

siger hun ikke er interesseret i ham, siger det gør ondt.

2040

siger det gør ondt.

2042

siger: rør mig ikke, så melder jeg dig til politiet.

2043

siger han skal lade være, græder.

2044

Siger nej, græder, råber på et tidspunkt, at det gør ondt. G-mand stopper.

2048

siger jeg vil ikke være med, jeg vil hjem.

2068

siger hun ikke har prøvet det før, at hun vil hjem, at det gør ondt.

Koder af skemaer med 2000-nummer skriver: ”Herfra skriver jeg ikke mere ind vedr. punktet
tale fra andet. Dvs. at hver gang der er kodet andet - betyder det, at offer siger noget a la
ovenstående, hvis det afviger i væsentlig grad herfra skrives det naturligvis ind her.”
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2072

offer siger nej, det er det eneste, hun siger.

2075

græder, siger lade være..

2194

G-mand truer offer med en kniv, og hun taler ham fra voldtægt ved at tilbyde
ham penge, samt hævekort m. pinkode.

Skema 4001 beder ham forlade stedet straks
Skema 4002 siger hun ikke vil, siger hun gerne vil hvis de bruger kondom – hun får lov at gå
for at hente ét, men hun stikker af
Skema 4004 Siger ”undskyld, jeg har ikke set dig”
Skema 4007 Siger at han skal flytte sig
Skema 4008 Siger at hun ikke vil have sex. Siger at han skal forlade stedet
Skema 4011 Siger at han skal holde op
Skema 4013 Siger at han skal lade være
Skema 4014 Hun forsøgte at tale ham til ro
Skema 4016 Hun siger at hun ikke har lyst til det
Skema 4017 Siger til ham at han skal lade være
Skema 4020 Siger til ham at han skal lade være
Skema 4021 Siger at hun ikke vil
Skema 4023 Hun siger at hun er lidt for gammel til ham og spørge om hun ikke kan får lov til
at fjerne sin arm, idet hun ikke kunne få luft.
Skema 4024 Hun siger at hun ikke vil noget med ham
Skema 4040 Hun sagde at han skulle lade være
Skema 4047 Siger ”Lad være”
Skema 4054 Hun siger at hun ikke vil forlade højskolen. Hun vil ikke gå hjem med ham.
Skema 4061 Lade være
Skema 4063 Lade være
Skema 4068 Siger hun ikke vil
Skema 4069 Siger at han skal lade det være
Skema 4070 Siger at han skal lade det være
Skema 4071 Siger at han skal lade det være
Skema 4072 Siger at han skal lade det være
Skema 4067 Siger mange ord på grønlandsk
Skema 4075 Siger han skal lade det være. Han skal stoppe
Skema 4078 Siger at det går ondt
Skema 4079 Siger at hun ikke har lyst
Skema 4081 Siger at hun ikke vil
Skema 4086 Sige at han skal lade være
Skema 4088 Sige at han skal lade være
Skema 4090 Gjorde modstand
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Skema 4092 Siger at han skal lade det være
Skema 4093 Siger at han skal lade det være
Skema 4996 Hun siger ”nej” når hun vågner
Skema 4098 Sagde at han skulle stop
Skema 4101 Sagde at hun ikke har lyst til
Skema 4104 Sagde lad være
Skema 4113 Hun spørger hvorfor han var blevet så ondskabsfuld
Skema 4114 Siger at han skal forlade stedet. Siger at han skal forsvinde derfra
Skema 4115 Siger at han skal holde op med det.
Skema 4116 Siger ”nej ”
Skema 4117 Siger nej! Hvorfor skal det altid ske for mig?
Skema 4118 Siger at han skal holde op og at hun ikke vil have samleje.
Skema 4119 Siger at hun ikke tænder på en 16-årig, at hun har en kæreste, at han skal lad
være
Skema 4120 Siger lad være
Skema 4122 Siger at han skal holde op
Skema 4123 Siger at han ikke skal gøre hende noget
Skema 4124 Siger at han skal lade være
Skema 4125 Siger at han skal lade være
Skema 4126 Siger at han skal lade være
Skema 4127 Siger at han skal lade være
Skema 4128 Siger at hun ikke vil
Skema 4130 Siger at han skal lade være
Skema 4131 Siger at han skal holde op
Skema 4132 Hun siger nej. Hun siger det til politiet ved hendes 2 afhøring. Indtil da havde
hun kun tænkt på at gøre modstand.
Skema 4143 Siger at han skal lade hende være
Skema 4144 Sige at hun kunne være deres søster
Skema 4145 Sige at hun kunne være deres søster
Skema 4146 Sige at hun kunne være deres søster
Skema 4149 Siger lad være
Skema 4153 Siger at hun ikke vil have det
Skema 4155 Siger lad være
Skema 4156 Hun straks frabedt ham hans berøringer
Skema 4158 Siger til ham at hendes kæreste venter på hende på parkeringsplads. Siger at
han godt kunne glemme alt om det han havde tænkt sig
Skema 4163 Sagde ”Du må ikke”
Skema 4163 Sagde at han skulle holde op
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Skema 4172 Siger at han skal lade være
Skema 4166 Siger at han skal slippe, at det ikke er en måde at få sex på. Ti sidste siger hun ”
så skal du med hjem” Han bliver overrasket og hun flugter
Skema 4171 Siger at han skal holde op
Skema 4173 Sagde lad være
Skema 4172 Siger lad være
Skema 4175. Siger ”nej” ”lad være” ”forsvind”
Skema 4178 Siger at han skal holde op
Skema 4179 Siger lad mig være
Skema 4180 Siger at hun skal kaste op
Skema 4181 Siger at hun skal kaste op
Skema 4182 Siger at hun skal kaste op
Skema 4183 Siger at de skal holde op, at de gør hende ked af det
Skema 4184 Siger at de skal holde op, at de gør hende ked af det
Skema 4186 Siger at hun ikke vil have sex med ham
Skema 4187 Sagde at hun ikke ville have sex med ham
Skema 4191 Sagde at han skulle lade være
Skema 4185 Siger at han skal lade være
Skema 4200 Siger at han skal lade være
Skema 4203 Siger at han ikke vil få hende så let
Skema 4206 Sagde at hun ikke ville
Skema 4208 Siger at hun er en fri kvinde og bestemmer over sig selv
Skema 4210 Bad ham at gå
Skema 4213 Siger lad være
Skema 4214 Siger lad være
Skema 4215 Siger lad være
Skema 4219 Siger lad være
Skema 4222 Siger lad være
Skema 4226 Siger at hun ikke vil have det
Skema 4227 Siger lad være
Skema 4228 Siger lad være
Skema 4233 Sagde at han skulle stop
Skema 4234 Råber
Skema 4235 Siger at hun ikke vil det
Skema 4236 Siger lad være
Skema 4240 Råber
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Andet, aktivt:
Skema 1

Presser ben sammen

Skema 3

Offer stemte fødder imod, da g-mand trækker hende hen på mark/g-stedet.

Skema 5

offer forsøger at skubbe g-mand væk med benene. Lykkedes ikke.

Skema 6

offer forsøger at holde fast i kantpæle ved veje, mens g-mand trækker hende
ind i gyde ved håret. Kæmper i det hele taget i mod ved at forsøge at komme ud
af hans greb i håret.

Skema 10

I sag står blot at hun gjorde modstand (fars misbrug hvor hun er 3-13 år).

Skema 15

Ringer til politiet, mens han stadig er i huset (siger hun – i virkeligheden ringer
hun efter venner/veninder), hvorefter han forlader hendes hus.

Skema 21

Kniber hele tiden benene voldsomt sammen, så voldtægten kan ikke gennemføres.

Skema 31

Kniber benene sammen

Skema 38

Vrister sig fri

Skema 39

Efter første voldtægt vil han igen – hun tager fat i penis og klemmer meget
hårdt, han stopper.

Skema 40

Går væk fra ham ind i andet rum, men han følger efter.

Skema 42

Vrider sig

Skema 52

Vrider sig, forsøger at komme væk fra hans greb

Skema 55

Beder om lov til at gå på toilettet (off.) for at komme væk, resulterer dog i, at
han fortsætter vold/forsøg på voldtægt derinde.

Skema 56

Kaster op…dog ikke m vilje

Skema 58

Forsøger at trække sig væk med cyklen

Skema 61

Trækker benene til sig, går væk

Skema 65

Presser mund sammen, ”gør modstand”, så han kan ikke gennemføre oralsex.

Skema 79

tog ham hårdt i skridtet

Skema 82

Rev sig løs, cyklede hurtigt væk, han fulgte efter hende.

Skema 86

presser ben sammen

Skema 90

Tager fat om g-mands penis for at afværge indtrængning - lykkedes

Skema 121 trækker hoved væk fra ham (han forsøger oral), låser toiletdør op, flygter
Skema 124 Tager i første om gang mobiltlf frem for at skræmme (han følger efter hende).
Ringer på sin mobil tlf. til kæreste, men når ikke at sige noget.
Skema 130 Forsøger ringe efter hjælp
Skema 132 Nev, pressede ben sammen
Skema 133 Nev, pressede ben sammen
Skema 153 presser mund sammen, drejer hoved (oral)
Skema 154 samme som 153
Skema 155-160

Spytter

Skema 167 presser ben sammen, vrider sig, ”gør modstand”
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Skema 172 forsøger rejse sig fra sengen
Skema 173 presser mund sammen da forsøg på tvang til oralsex
Skema 174 forsøger rejse sig fra seng, tager tøj på for at gå/liste sig væk, mens han sover,
men han vågner. Inviterer ham hjem til sig, fordi voksen datter så forhåbentlig
er der – for at slippe ud af hans lejlighed
Skema 175 ”kæmpede imod”, lå uroligt/fægtede m armene
Skema 185-186 Forsøger flere gange at rejse sig op
Skema 187 Forsøger at holde fast i trusserne
Skema 190 ”kæmpede imod”, sprællede
Skema 192 ”strittede imod”
Skema 196 ”vrister sig fri”
Skema 197 gør ”fysisk og verbal modstand” (der er tale om flere voldtægter over tid)
Skema 200 ”kæmpede imod” og vrider sig
Skema 202 Trækker sig væk
Skema 207 Klemmer ben sammen/krydser ben, vrider sig
Skema 208 Vrider/vender sig om, så han ikke kan komme til
Skema 213-214 ”gør modstand”
Skema 210 ”gør modstand”
Skema 216 forsøger trække busker op, han hiver dem ned hele tiden
Skema 218 ”strittede imod”
Skema 219 Låste sig ind i opgang, smækkede dør i for næsen af g-mand, der forsøgte
komme ind
Skema 223 Forsøger holde ”låg” på solarium nede, så han ikke kan komme til
Skema 225 Vrider sig fri
Skema 226 ”gør modstand”
Skema 232 banker på nabos vindue, da han følger efter hende.
Skema 234 mobiltlf ringer, hun får den taget/ser ud som om hun tager den, hvilket får gmand til at stoppe
Skema 236 greb ham i skridt og kneb hårdt til længe, forsøger vriste sig fri
Skema 239 ”gjorde modstand”
Efter skema 239 noteres typen kun såfremt det er noget ”nyt” der ikke er set i sagerne før.
Skema 283 Nappede i testikler + balder
Skema 438 kaster op i forløbet pga chok
Skema 624 se resume
Skema 875 hendes hund bider ham
2045

offer siger han skal lade være, hun ringer desuden 112 tre gange i løbet af de
mange timer, han holder hende indespærret.

2047

offer forsøger hele tiden at samle benene igen.
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2052

g-mand udnytter offer mens hun sover, da hun vågner, skynder hun sig at gå.

2058

ringer til politiet, og siger han skal lade være..

2074

offer klemmer om g-mands penis, så han mister erektionen

2199

Offer trækker sig væk fra g-mand som er inde i hende bagfra, da det gør ondt.

2224

offer forsøger at vride sig fri, ligesom hun flere gange slår på døren/væggen inde
på toilettet, i håb om at nogle skal høre hende.

2229

offer græder, hun forsøger desuden at gribe fat i g-mændenes diller, de tager
hende bagfra! Hun forsøger også at vriste sig fri.

2230

samme

2231

samme

2246

offer forsøger at vride sig fri (3-g-mænd)

2247

samme

2248

samme

2256

forsøger at vride sig fri

2276

offer prøver at kæmpe/vride sig fri..

2342

Offer spytter g-mand i hovedet.

2344

Offer oplyser at hun kæmper imod.

2345

offer oplyser, at hun spræller.

2347

kæmper imod.

2348

samme som ovenstående

2349

kæmpede vildt imod

Koder af 2000-numrene skriver: ”Under andet aktivt: hvis intet andet står anført =
kvinden har kæmpet imod/vristet sig fri”
2377

Offer forsøger hele tiden at holde på sit tøj så g-mand ikke kan får det af.

2392

forsøget at rulle væk, da hun ligger på græsset.

2401

spræller

Skema 4003 Hun forsøgte at ”komme væk”
Skema 4010 Hun tager hans hue af og kaster huen fra sig. G-mand løber væk og får fat i huen på vej
Skema 4011 Hun siger at hun ikke vil. Hun siger at hun vil fortælle det til personalet på kollegiet
Skema 4016 Hun prøver at ”vride” sig fri
Skema 4019 Hun får fat i hans hår og prøver at trække has hoved bagud
Skema 4026 Hun river sig løs
Skema 4032 Hun vrider sig fri
Skema 4033 Hun vrider sig fri
Skema 4048 Sparker
Skema 4053 Hun river sig fri
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Skema 4058 Hun gjorde modstand med råbte ikke op
Skema 4065 Hun siger at han skal stoppe
Skema 4067 Hun gør modstand
Skema 4073 Hun vrider sig fri
Skema 4074 Hun vrider sig fri
Skema 4086 Samler benene
Skema 4087 Hun kæmper imod
Skema 4090 Gjorde modstand
Skema 4091 Hun pudsede hunden på G-manden
Skema 4093 Gjorde kraftig modstand
Skema 4108 Prøv at komme fri. Trak i hans kønsdele
Skema 4109 Vifter med sin taske for at en chauffør der kort forbi kunne se at det var noget
galt.
Skema 4110 Gøre lidt modstand
Skema 4115 Kæmper imod ham, vælter ham
Skema 4120 River sig løs
Skema 4122 Gjorde modstand
Skema 4123 Prøver at komme fri
Skema 4128 Gjorde kraftige modstand
Skema 4129 Vrider sig løs
Skema 4134 Prøvede at komme fri
Skema 4139 Vrider sig løs
Skema 4178 Gjorde modstand
Skema 4185 Vrider sig fri
Skema 4191 Vrider sig fri
Skema 4202 Hun prøvede at vride sig fri men opgav fordi han var for stærk
Skema 4204 Vrider sig fri
Skema 4205 Vrider sig fri
Skema 4207 Prøver at komme væk
Skema 4213 Vrider sig fri
Skema 4214 Vrider sig fri
Skema 4215 Vrider sig fri
Skema 4222 Samler benene
Skema 4225 Vrider sig fri
Skema 4229 Gør modstand
Skema 4230 Friste sig fri
Skema 4236 Gør modstand
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Andet, passivt:
Skema 1

Græder

Skema 2

Offer lader som om hun sover (til at begynde med) for at få ham til at miste interessen.

Skema 4

Offer ryster og er ved at græde (g-mand bemærker det, men siger til afhøring,
at han regner med, det er fordi, hun er bange for, at der skal komme nogen –
hun er 14 år, og det foregår i hjemmet, hvor forældre og brødre er – g-mand er
ven til offers bror).

Skema 17

Græder mens det foregår

Skema 25

Græder, ellers ikke noget.

Skema 42

Græder

Skema 47

Græder

Skema 69

Græder, ryster

Efter skema 69 betyder kodning i dette felt, at pigen har grædt. Ellers beskrives det
her:
Skema 161 Hun fortæller politiet, at hun gør ”passiv modstand”, ej nærmere specificeret.
Skema 162 Hun fortæller politiet, at hun gør ”passiv modstand”, ej nærmere specificeret.
2046

hun ryster og spænder.

2071

offer græder

Koder af skemaer med 2000-nummer skriver:” Hvis der er kodet Andet, passivt – har
offer grædt med mindre andet står nævnt nedenstående.”
2075

græder

2076

græder

Skema 4008 Græder.
Skema 4011 Græder
Skema 4011 Græder
Skema 4014 Græder
Skema 4019 Græder
Skema 4034 Græder
Skema 4041 Græder
Skema 4042 Græder
Skema 4052 Græder
Skema 4057 Græder
Skema 4061 Græder
Skema 4068 Græder
Skema 4069 Græder
Skema 4070 Græder
Skema 4071 Græder
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Skema 4072 Græder
Skema 4075 Græder
Skema 4076 Græder
Skema 4107 Græder
Skema 4110 Græder
Skema 4117 Græder
Skema 4144 Græder
Skema 4145 Græder
Skema 4146 Græder
Skema 4149 Græder
Skema 4154 Græder
Skema 4163 Græder
Skema 4170 Græder
Skema 4172 Græder
Skema 4174 Græder
Skema 4176 Græder
Skema 4179 Græder
Skema 4230 Græder
Skema 4237 Græder
Våben fundet på stedet:
Skema 166 Slår ham m lampe v sengen

B461. Årsag til manglende fuldbyrdelse af voldtægten
Kun én svarmulighed.
Det skal være den ting, kvinden mener, afskrækkede/stoppede g-manden. Det kan naturligvis
være flere ting, der spiller ind, men vi koder det sidste, der er sket – eller dét kvinden mener,
var afgørende.
Har g-manden ”kun” medvirket tages udgangspunkt i den samlede forbrydelse, dvs er voldtægten fuldbyrdet fra en anden g-mand, kodes dette.
”3. person kom” dækker også over, at 3. person ringer og på den måde afværger yderligere.
Andet:
Vi mangler svarmuligheden ”flugt”, idet formuleringen af variablen ”stoppede pga offers modstand” ikke er helt klar. Flugt kodes derfor under ”andet” og beskrives herunder.
Dette er ikke gjort frem til skema 138, men alle ”andet” har været flugt indtil og med skema
138.
Skema 138 Flugt
Skema 166 Vidne/bekendt i lejlighed beder g-mand stoppe, fordi de har Khat i lejligheden og
politiet måske er tilkaldt. G-mand stopper.
Skema 168 Flugt
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Skema 196 Flugt
Skema 204 Flugt
Skema 219 Flugt
Skema 221 G-mand forsøger købe andre til at voldtage tidligere kæreste – ingen gør det
Skema 231 Flugt
Skema 232 Flugt
Skema 241 Flugt
Skema 243 Flugt
Skema 248 Flugt
Skema 258 Flugt
Skema 287 Flugt
Skema 313 Flugt
Skema 339-340 Flugt (falsk anm)
Skema 346 Flugt
Skema 353 g-mand bedøver hende, men hun vågner. Følger efter hende ”men må opgive”
Skema 355 g-mand bedøver hende, men hun vågner og står af toget.
Skema 356 g-mand bedøver hende, men hun vågner.
Skema 360 g-mand bedøver hende, men hun vågner.
Skema 361 G-mand følger efter hende, men hans taske kommer i klemme i s-togsdøren, så
han må opgive.
Skema 365 G-manden bedøver hende, men mislykkes for hun alligevel vågner og står af
toget
Skema 392 Flugt
Skema 393 Flugt
Skema 394 Flugt
Skema 411 Flugt
Skema 413 Flugt
Skema 414 Flugt
Skema 426 Flugt
Skema 438 Flygter ind i andet værelse, hvor ven befinder sig.
Skema 441 Flugt
Skema 444 Flugt
Skema 452 Flugt
Skema 456 Flugt (modstand)
Skema 464 Flugt (dog kunne han formentlig have nået hende på trapperne, men han smækker døren i og bliver i lejligheden)
Skema 485-86 En af Gm modtager opkald og de stopper herefter forehavendet og kører videre på knallerten
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Skema 490 flugt lykkes pga modstand
Skema 497 Flugt lykkes pga hendes modstand (selvforsvarskursus)
Skema 505 Flugt lykkes pga hendes modstand
Skema 540 han kunne ikke dels fordi K’s mor kom, men primært fordi vagina var for lille
(hun er 5 år, han er 17)
Skema 547 Flugt lykkes pga hendes modstand
Skema 548-549 Flugt lykkes pga hendes modstand
Skema 562 Flugt lykkes pga hendes modstand, muligvis fordi GM falder op af trappen
Skema 586 Flugt
Skema 595 Flugt/modstand
Skema 658 Flugt/modstand
Skema 668 K anmelder i første omgang at voldtægten ikke var fuldbyrdet – men i det hele
taget husker hun ikke så meget, formentlig pga chok. Der findes sæd i hendes
trusser svarende til at det er sivet fra vagina – ifølge KTA. K mener senere, efter
samtaler med psykolog, at voldtægten nok har været fuldbyrdet. GM er ukendt
men findes udfra signalementet – og Dna’en i sæden matcher hans DNA.
Skema 686 Flugt
Skema 701 Flugt
Skema 706 Flugt
Skema 707 Flugt
Skema 738 Flugt
Skema 742 Flugt
Skema 754 simulerede livløs hvorefter begge GM gik (anden GM opgav pga menses) FALSK.
Skema 759 Flugt
Skema 806 hun siger, det er for koldt i p-huset, om de ikke skal gå hjem til hende i stedet
(da ligger han ovenpå hende, har væltet hende) – han siger ok, undskylder og
hjælper hende op, hvorefter hun undløber – nogle bekendte til GM kommer til
ude på vejen og spørger hvad der foregår – hun slipper væk fra GM.
Skema 831 sag kodet som voldtægt, men er rettelig anden kønslig omgang, hvilket GM også
sigtes for – han forsøger og fuldbyrder ikke samleje, men tvinger K til oralsex +
stikker dildo og vaginalkugler i hendes skede.
Skema 864 Flugt
Skema 864 Flugt, men muligt lader GM hende gå..
Skema 875 hendes hund bider ham
Skema 928-929 Flugt
Skema 4002 Flugt
Skema 4004 Hun vristet sig fri og løb
Skema 4007 Flugt
Skema 4014 G-manden opgiver analt samleje og få udløsning på hendes mave.
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Skema 3018 G-manden opgivelsen skylles af hans opdagelse fra ejendommens beboere eller
offerets modstand. Det ved hun ikke
Skema 4021 Flugt
Skema 4025 Hun kan ikke huske G-manden stoppede fordi hun skreg, fordi en anden man så
ham og råbte op eller fordi der kom en bil.
Skema 4026 Flugt
Skema 4027 Flugt
Skema 4035 Flugt
Skema 4043 HI/VI. Hun ved ikke noget. Hun er bevidstløs
Skema 3053 Hun river sig fri og flugter
Skema 4080 Hun ved ikke hvad der er sket
Skema 4093 G-manden stoppede (muligvis fordi han fik sædafgang)
Skema 4097 Hun vristet sig
Skema 4104 Gjorde meget modstand
Skema 4113 Flugt
Skema 4130 Han stopper når hun ringer fra sin mobiltelefon til hendes kæreste
Skema 4133 Han har kun stukket en finger op i hendes skede
Skema 4166 Flugt

B462. Menstruation

Kun én svarmulighed.
Der kodes for om kvinden faktisk har menstruation – ikke om hun har sagt det til gerningsmanden for at forsøge tale ham fra overgrebet.
Der kodes for uoplyst, såfremt intet om menstruation fremgår af sagen. I skema 4 er kvinden
14 år og har aldrig haft menstruation, det bløder efter samlejet, men ingen ved på det tidspunkt om det skyldes første menses eller samlejet. Kodes som uoplyst.
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C – Forbrydelsen, tid
C101. Forbrydelsens varighed
Kun én svarmulighed.
Starttidspunktet står som regel i rapporten. Hvis ikke har koderen i den tidligere undersøgelse
brugt et skøn, dvs når noget ”mærkeligt” begynder, herunder f.eks. true, tvinge, skræmme.
”Når han opfører sig udenfor gængs adfærdsmønster”. Tidspunktet slutter når kontakten mellem dem ophører. Dog undtagelse: hvis de f.eks. taler sammen længe bagefter – så stopper
sagen, når den seksuelle tvang er ophørt.
”Modsat” eksempel kan være, hvor gerningsmanden siger, hun skal blive stående i 2 timer.
Dér vurderes slutningen, som det tidspunkt, han forlader hende – ikke efter de 2 timer.
Mht. gerningens varighed i tilfælde af flere voldtægter ved samme lejlighed/i umiddelbar forlængelse af hinanden koder vi fra begyndelsen af den første voldtægt til afslutningen af den
sidste voldtægt, såfremt kvinden ikke har haft mulighed for at komme væk i mellemtiden.
Sker voldtægterne med mellemrum, hvor kvinden er ”fri” mellemtiden, koder vi som udgangspunkt også sådan, men der må skeles til, hvor længe, kvinden har været ”fri” – samt til situationen i øvrigt. I tilfælde af at det må betragtes som 2 separate voldtægter, kodes for den seneste.
Efter kodningen af hen ved 1000 sager har vi konstateret, at det tidsrum, der står anført i rapporten, ofte ikke er synonymt med varigheden af voldtægten. Det er derimod ofte et udtryk for
det tidsrum hvorimellem voldtægten er foregået, dvs. hvis kvinden siger, hun ikke helt ved,
hvad tid det var, men at det var mellem kl. 1 og 2, så vil der typisk stå fra kl. 1-2 i tidsrummet, selvom selve voldtægten måske kun ifølge kvinden har varet 10 minutter. Derfor er der
grund til at overveje muligheden af, at der i den ”gamle” undersøgelse (1990-92) er anført
længere varighed af voldtægten, såfremt tidsrummet er benyttet som målestok, hvilket jeg
har fået indtryk af ved møder med koderen af 1990-92 undersøgelsen. Vi har forsøgt at give et
reelt bud på varigheden, dvs. kodet 10 minutter, hvis kvinden har sagt det, selvom tidsrummet er et andet. Opmærksomheden henledes derfor på, at der muligvis vil ses længere varighed af voldtægterne i 1990-92 undersøgelsen end i denne undersøgelse. Tidsrummet er i stedet angivet i forbrydelsens begyndelse og afslutning jf. nedenfor i variablene C103-107.

C102. Antal voldtægter over tid, uden tvang/vold mellem voldtægterne (samme gmand)
Besvares med et tal eller en kode for udsagnet.
Såfremt der er sket flere voldtægter over længere tid (her tænkes især over flere måneder/år
f.eks. af en slægtning, kæreste eller ”ven”), men det anmeldes på én gang kodes ud fra den
seneste voldtægt.
Hvor mange voldtægter det drejer sig om vil fremgå af variabel C102 (antal voldtæger over tid
– samme g-mand).
Forbrydelsens tidsrum vil som hovedregel stå angivet på anmeldelsen, idet den enkelte politibetjent skal udfylde det. Dét klokkeslæt bliver herefter det tidspunkt, vi generelt ser som forbrydelsens gerningstid, med mindre andet direkte fremgår af sagen og/eller kvindens forklaring. Der er en risiko for, at dette er vurderet meget forskelligt fra politikreds til politikreds, og
fra betjent til betjent.
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Sker der flere voldtægter indenfor kort tid – hvis g-manden f.eks. først voldtager kvinden på
vej hjem, og derefter tager hende med hjem og voldtager hende igen – vil det blive noteret i
skemaet i variabel C109 (antal voldtægter ved seneste overfald).
Mht. gerningens varighed koder vi fra begyndelsen af den første voldtægt til afslutningen af
den sidste voldtægt, såfremt kvinden ikke har haft mulighed for at komme væk i mellemtiden.
Sker voldtægterne med mellemrum, hvor kvinden er ”fri” mellemtiden, koder vi som udgangspunkt også sådan, men der må skeles til, hvor længe, kvinden har været ”fri” – samt til situationen i øvrigt, herunder kvindens tilstand og dermed evne til at komme væk (f.eks. beruselse). I tilfælde af at det må betragtes som 2 separate voldtægter, kodes for den seneste jf. tidligere beskrevne om voldtæger over længere tid.
Variablen går på, om kvinden er blevet voldtaget flere gange over længere tid f.eks. af ægtefælle, eks-mand eller far/familie – hvor der ikke har været tvang eller kidnapning mellem de
enkelte voldtægter (bortset fra ”social tvang” eller lignende).
Er pigen f.eks. kidnappet og frihedsberøvet i en længere periode uden at have haft mulighed
for at stikke af, foregår alle voldtægterne MED tvang/vold mellem voldtægterne, og der vil i
denne variabel så blot blive kodet 1. I næste variabel C109 vil der stå antallet af voldtægter
ved samme overfald, også såfremt overfaldet vurderes til at have været over flere døgn.
Der skal benyttes koderne nævnt i det indledende afsnit om metoden (”en del gange (ca. 210)”, ”mange gange (11-20)”, ”uendeligt mange (21<)”, ”uoplyst” og ”kan ikke huske/ved
ikke”).
NB! Såfremt kvinden ”kun” er blevet voldtaget ved denne ene lejlighed (uanset om det er flere
gange af samme mand) kodes ”1”.

C109. Antal voldtægter ved seneste overfald
NB: DER ER SKET KODEFEJL I DENNE VARIABEL, SÅ DEN KAN IKKE BRUGES. GRUPPEVOLDTÆGTER ER KODET SOM FLERE OVERGREB, HVILKET IKKE KAN KORRIGERES VED AT TRÆKKE
GRUPPEVOLDTÆGTERNE UD AF MATERIALET, IDET NOGLE ANMELDELSER NETOP GÅR UD PÅ
AT TO ELLER FLERE GERNINGSMÆND VOLDTAGER FLERE GANGE VED SAMME EPISODE/FORBRYDELSE.
Variablen går på, hvor mange gange manden voldtager kvinden ved samme lejlighed/i forlængelse af hinanden. Som udgangspunkt kræver det, at kvinden ikke har kunne slippe væk i mellemtiden, men der kan være undtagelser, f.eks. på grund af kvindens choktilstand eller andet,
der gør, at vi koder det som sammenhængende voldtægter, selvom kvinden har kunne slippe
væk på et eller flere tidspunkter.
Eksempelvis overfalder og voldtager g-manden en kvinde på vej hjem til sin bopæl (det sker
på en mark) og slæber hende derefter med hjem og voldtager hende igen. Dette tælles for 2
voldtægter. Vi tæller både analt, oralt og vaginalt samleje med. Dvs. har g-manden analt samleje med kvinden på marken og derefter vaginalt samleje hjemme på bopælen tælles det som
2 voldtægter. Har g-manden derimod både vaginal og analt samleje på marken og for derefter
at gentage både anal og vaginalt samleje på bopælen, tælles det stadig kun som 2 voldtægter
Vi forsøger at tælle, hvor mange gange hun udsættes for en oplevelse af voldtægt, dvs primært møntet på situationer hvor manden ikke lader kvinden gå efter den første ”omgang”.
Vi koder også for forsøg.
Vi koder iht. anmeldelsen, så selvom g-manden kun dømmes for blufærdighedskrænkelse,
lægger vi vægt på, hvad kvinden tror, han ville.
Hvis der er tale om flere g-mænd kodes samtlige voldtægter, såfremt det sker i ”samme omgang”.
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Er der tale om 2 mænd, hvor den ene ”kun” medvirker f.eks. ved at holde vagt, se på og/eller
ved at berøre hende, koder vi kun for det egentlige samleje den anden mand har begået.
Hvis der er flere mænd, og det bliver ved forsøget, kan man reelt ikke vide, hvor mange der
ville have forsøgt og hvor mange der ”blot” ville medvirke, men vi koder dem alle som forsøg.

C108. Lyst/mørkt på gerningstidspunktet
Kun én svarmulighed.
Der kodes efter belysningen, når forbrydelsen begynder.
Hvis flere voldtægter over lang tid (social tvang) kodes for den sidste voldtægt.
Hvis flere voldtæger ved samme lejlighed/i forlængelse af hinanden kodes for den første voldtægt.

C103. Gerningsdato
Starttidspunktet.
Hvis flere voldtægter over lang tid (social tvang) kodes for den sidste voldtægt.
Hvis flere voldtæger ved samme lejlighed/i forlængelse af hinanden kodes for den første voldtægt.
Datoen skal kun bestå af månedsnummeret dvs. 1-31

C104. Gerningsår
Starttidspunktet.
Hvis flere voldtægter over lang tid (social tvang) kodes for den sidste voldtægt.
Hvis flere voldtæger ved samme lejlighed/i forlængelse af hinanden kodes for den første voldtægt.
4-cifret

C105. Gerningsmåned
Kun én svarmulighed.
Starttidspunktet.
Hvis flere voldtægter over lang tid kodes for den sidste voldtægt.
Hvis flere voldtæger ved samme lejlighed/i forlængelse af hinanden kodes for den første voldtægt.

C106. Gerningsugedag
Starttidspunktet.
Kun én svarmulighed.
Hvis flere voldtægter over lang tid kodes for den sidste voldtægt.
Hvis flere voldtæger ved samme lejlighed/i forlængelse af hinanden kodes for den første voldtægt.

C107. Gerningstidspunkt
Starttidspunkt.
Kun én svarmulighed.
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Hvis flere voldtægter over lang tid kodes for den sidste voldtægt.
Hvis flere voldtæger ved samme lejlighed/i forlængelse af hinanden kodes for den første voldtægt.

C113. Gerningsafslutning – dato
Sluttidspunktet.
Hvis flere voldtægter over lang tid kodes for den sidste voldtægt.
Hvis flere voldtæger ved samme lejlighed/i forlængelse af hinanden kodes for den første voldtægt.
Datoen skal kun bestå af månedsnummeret dvs. 1-31

C114. Gerningsafslutning – år
Sluttidspunktet.
4-cifret
Hvis flere voldtægter over lang tid kodes for den sidste voldtægt.
Hvis flere voldtæger ved samme lejlighed/i forlængelse af hinanden kodes for den første voldtægt.

C115. Gerningsafslutning – måned
Kun én svarmulighed.
Sluttidspunktet.
Hvis flere voldtægter over lang tid kodes for den sidste voldtægt.
Hvis flere voldtæger ved samme lejlighed/i forlængelse af hinanden kodes for den første voldtægt.

C116. Gerningsafslutning – ugedag
Kun én svarmulighed.
Hvis flere voldtægter over lang tid kodes for den sidste voldtægt.
Hvis flere voldtæger ved samme lejlighed/i forlængelse af hinanden kodes for den første voldtægt.

C117. Gerningsafslutning – tidspunkt
Sluttidspunkt.
Kun én svarmulighed.
Hvis flere voldtægter over lang tid kodes for den sidste voldtægt.
Hvis flere voldtæger ved samme lejlighed/i forlængelse af hinanden kodes for den første voldtægt.
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D – Forbrydelsen, sted
Generelt om kodning af gerningssted:
Skiftes der gerningssted undervejs i voldtægten bør der være flere journalnumre dvs. flere
sager, men det er der ikke altid. Når vi koder en sag med flere gerningssteder, beskrives den
første voldtægt. I nævnte tilfælde vil der blive kodet for, at voldtægten er foregået på en
mark. Undtagelsen er dog at vi, i de variable hvor det er muligt at kode for flere voldtægter,
koder alle oplysninger. Det er f.eks. i variablen om Gerningssted, indendørs/udendørs og i
Gerningssted, lokalitet. Vi koder endvidere oplysninger om mandens adgang til den bygning,
hvori voldtægten er foregået, selvom vi andre steder i nævnte tilfælde koder, at voldtægten er
sket på en mark. På den måde håber vi at få så mange oplysninger som muligt med.
Vi må dog konkludere, at det i den næste undersøgelse muligvis vil være formålstjenligt at
have 2 sæt oplysninger om gerningstid og sted, således at op til 2 voldtægter kan kodes ind
(vi er indtil videre ikke stødt på sager med mere end 2 voldtægter ved samme lejlighed/i
umiddelbar forlængelse af hinanden).

D1. Kontaktsted
Kun én svarmulighed.
Denne variabel er ny i forhold til det gamle skema. Variablen er inspireret af VICLAS-skemaet.
Det er altid ifølge kvinden/forurettede.
Kontakt skal være f.eks. samtale/veksler ord – øjenkontakt er ikke nok.
Kontaktsted kodes her, uanset om voldtægten sker straks efter kontakten, dvs. hvor gerningssted og kontaktsted er samme sted.
Er kontakten sket over internettet, koder vi alligevel stedet for den første kontakt (det kan ses
af ”fremgangsmåde for at få kontakt med ofret”, hvorvidt der er etableret kontakt via internettet).
Såfremt det sker på ofrets arbejdsplads, noteres i kodebogen, hvad arbejdspladsen er. Hvis
hun f.eks. arbejder på en restaurant, og kontakten sker der, kodes IKKE for ”restaurant” men
for ”ofrets arbejdsplads”.
Er kvinden prostitueret koder vi IKKE kontaktstedet som arbejdsplads, idet vi mener, det giver
et forkert billede af risikoen for voldtægt på kvinders arbejdspladser, idet vi formoder, at prostitutionserhvervet indebærer en særlig høj risiko for voldtægt, som ikke vil give et retvisende
billede af risikoen for voldtægt på kvinders arbejdspladser generelt – dette kan vi gøre, fordi vi
har oplysninger om, at voldtægten er foregået under udøvelse af prostitution i variabel F391.
Vi vil kode ”område med prostitution”, såfremt det er sket dér.
Der kodes kun kontaktsteder, såfremt g-mand og offer har mødt hinanden indenfor ca 24 timer. Det giver ingen mening at kode kontaktstedet, såfremt g-mand og kvinden f.eks. er gamle venner eller ægtefæller, idet denne variabel er møntet på overfaldsvoldtægter og voldtægter, hvor g-mand og kvinden er nye bekendte.
Har kvinden og g-manden mødt hinanden indenfor 24 timer kodes et kontaktsted (der kan
være undtagelser, hvor der går over 24 timer, men hvor vi alligevel koder for kontaktsted –
f.eks. hvis g-manden og kvinden har mødt hinanden på festival for 36 timer siden).
Hvis de har mødt hinanden for mere end 24 timer siden, men indenfor et halvt år, kodes ”Gmand og offer kendt hinanden i kortere tid”. NB i skema 2000-2350 er der her ikke anvendt
denne mulighed, men i stedet nedenstående ”længere bekendtskab”. Skyldes uhensigtsmæssigt tekst på variablen i skemaet.
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Hvis de er bekendte/venner/kærester/ægtefæller igennem mere end et ½ år, kodes ”længere
bekendtskab”.
”Pensionat” er også vandrerhjem.
Asylcentre kan både være ”Herberg/forsorgshjem” samt ”Fængsel/arrest” – det kommer an
på, hvorledes stedet er administreret, dvs. kan beboerne komme og gå som de vil. Hanstholmlejren kodes f.eks. som fængsel.
”Parkeringsplads ved sports- eller markedsplads” er også p-plads ved campingplads.
”Cirkus/marked/karneval” er også sommerland.
Såfremt ”andet” afkrydses, skal det forklares her i kodebogen.
Andet:
Skema 31 kvinden er bestilt gennem escort-bureau – manden har bestilt hende 2 gange før.
Skema 101 Bordel
+ 102
+ 103
Skema 112 Varmestue
Skema 145 via Internet
Skema 223 solarium
Skema 259-264 Klubhus, hvor g-mændene har nøgle
Skema 332 Ved et søbad i kvindernes omklædning
Skema 342 Ved jernbaneoverskæring (hun går tur og lufter hund)
Skema 438 I boldklub, hvor der er fest (2 x 18 års fødselsdag) – kodet under forlystelseslokalitet
Skema 575 til fest i støberibygning med arbejdet
Skema 583 dykkerklub i forb m nytårsaftensarrangement
Skema 590 gågade
Skema 846 have der tilhører festlokale
Skema 869-870 i ”bonaboskab” hvor K bor, de står udenfor og truer hende med ud
Skema 910-912 udenfor klubhus hvor man fejrer nytårsaften
2182

Plads hvor der dagligt mødes en masse grønlændere og drikker øl.

2239

Asylcenter

2240

Asylcenter

2279

sex klub

2301

Asylcenter

2357

sportsstævne på en skole (privatarrangeret)

2383

chatroom!!

Skema 4003 Offers kusines villa eller rækkehus
Skema 4010 Offeret var lige kommet gemmen et hul i tjørnekrattet uden for skoles bygning.
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Skema 4018 Baggården til et kollegium
Skema 4239 De er begge indlagt på psykiatrisk afdeling. Der står intet om de kender/har set
hinanden i forvejen

D2. Gerningssted
(Se endvidere under overskriften ”D – Forbrydelsen, sted” vedr. generelle kommentarer om
kodning af gerningssted)
Kun én svarmulighed.
Gerningsstedet er der hvor den seksuelle handling sker, IKKE der hvor tvangen eller lignende
begyndte.
I den tidligere undersøgelse var der opstillet en gerningssteds-liste via en kopi af journalplanen
(politiets). Den enkelte pb. krydsede af ud fra denne journalplan, dvs gerningssteder, der ikke
er beskrevet i journalplanen, placeres efter et skøn af pb. Vi har valgt at udvide gerningsstedsbeskrivelsen kraftigt med inspiration fra VICLAS-skemaet. Der kodes altid ifølge kvinden/forurettede.
Såfremt det sker på ofrets arbejdsplads, noteres i kodebogen, hvad arbejdspladsen er. Hvis
hun f.eks. arbejder på en restaurant, og voldtægten sker der, kodes IKKE for ”restaurant” men
for ”ofrets arbejdsplads”.
Er der sket flere voldtægter på flere steder i forbindelse med samme overfald, koder vi stedet
for den første voldtægt. Undtagelsen er dog at vi, i de variable, hvor det er muligt at kode for
flere voldtægter, koder alle oplysninger ind. Det er f.eks. i variablen om Gerningssted, indendørs/udendørs og i Gerningssted, lokalitet. Vi koder endvidere oplysninger om g-mandens adgang til den bygning, hvori voldtægten er foregået, selvom vi andre steder i nævnte tilfælde
koder, at voldtægten er sket på en mark. På den måde håber vi at få så mange oplysninger
som muligt med.
Er der sket flere voldtægter over længere tid (”social tvang” f.eks. faders gentagne voldtægter
af datter), koder vi for den seneste af voldtægterne.
”Pensionat” er også vandrerhjem.
Asylcentre kan både være ”Herberg/forsorgshjem” samt ”Fængsel/arrest” – det kommer an
på, hvorledes stedet er administreret, dvs. kan beboerne komme og gå som de vil. Hanstholmlejren kodes f.eks. som fængsel.
”Offentlig vej” er også, når g-manden trækker kvinden ind i et buskads lige ved vejen.
Når pigen trækkes ind i en ”port” kodes det som hovedregel som ”gyde/smøge”.
”Cirkus/marked/karneval” er også sommerland.
Såfremt ”andet” afkrydses, skal det forklares her i kodebogen.
Har g-manden ”kun” medvirket til f.eks. 2 voldtægter, der sker 2 steder (skema 318-320) kodes g-stedet for den første voldtægt.

Andre steder:
Skema 101 Bordel
+ 102
+ 103
Skema 117 Hotel, der er asylcenter. Beboer har lånt sin nøgle ud til ven (g-manden)
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Skema 141 Værksted primært for grønlændere, kvinden er frivillig medarb og overnatter
der, ligeså gør en del andre, selvom det ikke er meningen med stedet.
Skema 143 Andre steder parkering: på en rampe ned til parkeringshus
Skema 144 samme som 143
Skema 148 I omklædningsrum i tilknytning til sauna i kollegium
Skema 149 Det samme
Skema 189 Udendørs ved ridecenter i anledning af fest på centret – g-mandens og ofrets
arbejdsplads
Skema 223 solarium
Skema 257 Rockerklub
Skema 259-264 Klubhus, hvor g-mændene har nøgle
Skema 291 Opgang til fleretageejendom med erhverv
Skema 332 Ved et søbad i kvindernes omklædning
Skema 342 Ved jernbaneoverskæring (hun går tur og lufter hund)
Skema 343 Ved fælles garageanlæg til 5-6 biler v. villabeboelse.
Skema 482 På et elevhjem hvor døve overnatter ind i mellem – i kælderen sker det
Skema 533 I GM’s bolig, men uklart om det er villa eller lign.
Skema 581 flygtningelejr
Skema 583 dykkerklub i forb m nytåraftensarrangement
Skema 590 gågade
Skema 817-819

klubværelse på kvindecenter hvor GM’s farmor bor

Skema 824-825

udenfor bar, på terrasse bag nogle buske

Skema 844 Bofællesskab men hendes egen lejlighed
Skema 846 have der tilhører festlokale
Skema 910-912

udenfor klubhus hvor man fejrer nytårsaften

2017

Uden foran en form for idrætsklub, hvor der holdes fest

2073

telt

2109

Lejrskole, på et af værelserne.

2125

Legeplads, et legehus.

2154

På toiletterne i en ungdomsklub

2180

Beboerhus (til privatfest)

2194

solcenter (uden personale)

2229

kiosk

2230

kiosk

2231

kiosk

2232

kiosk (samme sted)

2239

Asylcenter
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2240

Asylcenter

2278

sex klub

2279

sex klub

2286

kælderskakt ved en skole

2287

samme

2288

samme

2289

samme

2290

samme

2291

En plads ved en kirke inde i byen

2292

samme

2314

Halbal – et lokale i denne hal

2319

en plads ved en kirke midt inde i byen

2342

Psykiatrisk afdeling på et hospital

2346

I et klubhus tilhørende en rockerbande..

2357

En skole i forbindelse med afholdelse af sportsstævne.

Skema 4001 villa eller rækkehus
Skema 4003 Offers kusines villa eller rækkehus
Skema 4010 Området mellem skolens mange bygninger. Offeret var lige kommet gemmen et
hul i tjørnekrattet uden for skoles bygning
Skema 4018 Baggården til et kollegium
Skema 4089 Hende hjem

Flere g-steder:
Skema 3

både voldtægt i g-mands bolig samt på mark. Kodet for mark (første sted).

Skema 11

både offers bolig og i park. Kodet for park (sidste sted, fordi ingen tvang mv
mellem de 2 voldtægter, selvom det sker på samme dag).

Skema 676-677 først i tunnelområde, derefter hjemme hos K - FALSK

D141-142. Gerningssted (indendørs/udendørs)
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej ved hver enkelt) – i tilfælde af voldtægt på flere steder.
Om det er indendørs eller udendørs afhænger af, om der er tag over. Tag kan også være telt,
cykelskur og offentligt toilet.

Gruppe D3
D121. Politikredsnummer, gerningsstedet
Politikredsnummer (nr. 1-54) – NB det er nummeret på den politikreds, hvor forbrydelsen sker
og er derfor IKKE nødvendigvis dét kredsnummer, der står i journalnummeret. Som udgangspunkt oversendes sagerne til den kreds, hvor gerningen er sket. I denne kategori skal der udover kreds 1 til 54 være en kategori ”udland”. Gerningsstedet vil typisk stå som en kommune,
så kommune skal kunne indtastes og dermed skal politikreds fremkomme.
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D122. Kommune
Kommune hvor voldtægten har fundet sted – kan læses på anmeldelsespapiret. Der indtastes
kommunekode udfra kommuneopgørelse. Der skal også være en kode for ”udland”.
Bemærk: det er ikke postnummeret.

D151-153. Gerningssted/lokalitet.
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej ved hver enkelt) dvs er
der flere voldtægter kodes flere steder ind.
Der kodes efter hvorledes gerningsstedet er defineret i variablen D2, dvs som dét sted, politiet
har noteret i anmeldelsen.
Såfremt g-stedet er udenfor kvindens beboelse, f.eks. i gård, kodes det IKKE som kvindens
beboelse.
Flere g-steder
Skema 3, ovenfor i D130 er kodet ”mark” ind som g-sted. Offer blev også voldtaget på gmands adresse, hvilket derfor kodes her under D150 og D155. Det kan derfor fremstå som
uoverensstemmende, at der er kodet beboelse i D150, selvom dette ikke er kodet i D130. Det
skyldes, at der kun kan afkrydses ét g-sted i D130.

D155. Hvis det skete i en bygning eller andet lukket sted, hvordan fik g-mand adgang
Kun én svarmulighed.
Ny variabel i forhold til den tidligere undersøgelse.
Skal beskrive hvorledes g-manden fik adgang til kvinden, hvis hun var i et ellers lukket/svært
tilgængeligt rum. Det kan være på en båd, i bil, toilet eller andet.
”G-mand arbejdede/boede i bygning” kodes også hvis det foregår i g-mandens bil/båd.
I tilfælde af flere voldtægter koder vi som udgangspunkt det første sted, kvinden voldtages.
Andet:
Skema 227 Fulgte efter hende ind i opgangen, da hun låste op.
Skema 492 bekendte, bankede på tidlig morgen, hun ville ikke lade ham overnatte, blev ved
at sige nej, til sidst gik han bare ind, selvom hun ikke ville have det – ikke brug
af vold eller trusler.
Skema 518 voldtægten sker i vens bil, men GM står udenfor og holder vagt – er ikke med til
at få hende i bilen, og han kommer ikke selv ind i bilen før til sidst, hvor K stikker af.
Skema 4011 Det er hans vens lejlighed og han skal overnatte der.
Skema 4019 Offeret inviteret ham ind
Skema 4191 De bor i samme institution. Hendes dør var ikke låst da han kom ind
Skema 4223 Garagedør var åbent og man kunne komme ind direkte fra vejen
Skema 4224 Garagedør var åbent og man kunne komme ind direkte fra vejen
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Skema 4239 De er begge indlagt på psykiatrisk afdeling. Han kommer ind i hendes værelse.

D161. Gerningssted
Kun én svarmulighed. I tilfælde af voldtægt flere steder kodes for det første sted.
Tidligere har der kun kunne sættes kryds ét sted.
Disse variable er en kopi af det gamle. Vi beholder den for sammenligningens skyld, men har
udvidet, som det ses i variablene D2 og D171-D173.
”Tidligere samlever/ægtefælle” dækker også over tidligere kæreste. Koderen af den tidligere
undersøgelse mener, han har tastet nuværende kæreste ind under ”andres bopæl”.
Der er en lignende variabel tidligere i skemaet (D2). Forskellen er ifølge koderen af den tidligere undersøgelse, at variabel D2 er ”objektivt set”, dvs gade, vej, beboelse – mens variabel
D161 er set i forhold til forurettedes person (f.eks.: hvis bopæl sker voldtægten på).
”På vej til el. fra pkt. 1-4” står der i den tidligere undersøgelse – ifølge koderen på den tidligere undersøgelse skulle der have stået op til punkt 5, det er en tastefejl. Variablen dækker
dermed også på vej til/fra værtshus mv.
Andet:
Skema 438 i g-mands bil for at tale sammen, fordi det er koldt udenfor (de er til fest)
Skema 454 i lægekonsultation (g-mandens)
Skema 610 i kirken i fængslet, hvor de gør rent
Skema 4004 Vejkanten
Skema 4007 Grønne område
Skema 4012 G-mand lejlighed.
Skema 4013 Tunnelen ved banegården
Skema 4015 Offentlig vej
Skema 4016 Kærestes bopæl
Skema 4017 P – plads
Skema 4018 Baggården til et kollegium
Skema 4022 P-plads
Skema 4036 Bil
Skema 4041 Hun cykler
Skema 4043 Offentligt toilet
Skema 4044 Offentligt toilet
Skema 4045 Offentligt toilet
Skema 4046 Offentligt toilet
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Skema 4050 Tunnel
Skema 4051 Tunnel
Skema 4058 Forretning hvor G-mand arbejder
Skema 4068 Naboer
Skema 4067 En mand der ringer til politi efter har hørt om voldtægten
Skema 4090 Hun er ekspeditricen i den anden bodega de var i
Skema 4091 Gående med hunden
Skema 4104 Forretning hvor hun kommer til en jobsamtale
Skema 4115 Fra S-tog station til en fest
Skema 4138 Bag have af et hus
Skema 4144 De mødtes på en benzinstation og kører i bilen på et tidspunkt er de alle ud af
bilen, hvor der lidt grøn/busks
Skema 4145 De mødtes på en benzinstation og kører i bilen på et tidspunkt er de alle ud af
bilen, hvor der lidt grøn/busks
Skema 4146 De mødtes på en benzinstation og kører i bilen på et tidspunkt er de alle ud af
bilen, hvor der lidt grøn/busks
Skema 4196 Legehus tæt på deres skole
Skema 5235 Toilet for handicappet hos Mc Donalds

D162. Transportmiddel (da voldtægten indledes)
Kun én svarmulighed.
Såfremt voldtægten sker i en bil, da kvinden som blaffer samles op, kodes det IKKE som ”gående, alene, blaffer”, men som ”bil, g-mandens”.
Såfremt kvinden går alene med g-manden, kodes det som ”gående, alene”. NB op til ca. skema 275 kan der i enkelte tilfælde være kodet ”gående med anden”, når kvinden går med gmanden.
I tilfælde af flere voldtæger, koder vi som udgangspunkt g-stedet for den første voldtægt. Sker
den anden voldtægt imidlertid i et transportmiddel (og den første ikke gjorde), koder vi transportmidlet for den anden voldtægt.
Andet:
Skema 427 løber på rulleskøjter (på vej på job) – alene.

D171. Hvor er offer på vej til, da forbrydelsen finder sted
Kun én svarmulighed.
I nogle tilfælde kan der godt være kodet både at kvinden er på vej et sted hen (i denne variabel) og alligevel også kodet, at hun har taget ophold et sted (næste variabel – D172). Eksempelvis skema nr. 17: kvinden er til indflytterfest hos veninde, tager m g-mand hjem for at hente øreringe, som hendes veninde har lånt af hende og tabt i g-mandens lejlighed, voldtægt
sker da de er i hans lejlighed for at hente øreringen. Kodet som taget ophold hos g-manden
(for hun låner først toilet og de kysser/nusser dernæst – frivilligt), men også kodet som på vej
tilbage til festen, for det er dét, hun regner med.

86

I tilfælde af flere voldtægter koder vi for den første voldtægt.
Disse variable er nye i forhold til den tidligere undersøgelse. A og c ligner hinanden, mens b
(hvor hun har taget ophold – såfremt hun ikke er på vej noget sted hen) er mere udbygget –
så vi kan finde ud af lidt mere om, hvad hun lavede, da hun blev voldtaget.
Er kæresten også g-manden, og sker voldtægten hos kæresten/g-manden, koder vi ”besøg
hos g-manden” – IKKE kæresten.
”Fest i sportsforening eller lign” kan også være fest på arbejdsplads.
”På vej til arbejde” kan kodes her, hvis kvinden arbejder som prostitueret. Bemærk blot at
dette ikke kodes i F186 – der kodes prostitueret som ”uden arbejde”.
Date skal forstås som værende ude i det offentlige rum – ikke hjemme hos en anden.
Forskellen på disse variable og variable om gerningssted adskiller sig ved, at vi hér forsøger at
sige noget om kvindens gøremål.
Andet:
Skema 13 På vej til telt v festplads (på parkeringsplads v Havnefest) for at sove
Skema 36 På vej i g-mands bil til sted de kan have samleje (prostitueret).
Skema 290 På vej ind på toilet på cafe/restaurant på banegård.
Skema 423-425 På vej til varmestue
2225

Offer er prostitueret, hun er taget med to (3) kunder af sted i deres bil, for at
ordne sagerne på en parkeringsplads i nærheden i bilen.

2265-72

offer er på vej hen til en legeplads/parkanlæg, hvor hun mødes med vennerne
om aftenen.

Skema 4015 Til et Kollegium hvor hun skal overnatte (hendes veninde bor der)
Skema 4017 Hun skulle til tog station
Skema 4018 På vej til kærestes bopæl
Skema 4025 Hun siger at hun var på vej hjem og så siger hun at hun ville tilbage til sin kæreste som opholdte sig i sin vens hus (hun er meget fuld)
Skema 4027 På vej til kærestens bopæl. Hun har lånt hans lejlighed
Skema 4034 Lejeplads
Skema 4036 Bil
Skema 4043 Hun er på vej til et sted, hvor hun køber heroin
Skema 4066 Henter datteren i børnehave
Skema 4137 Hun skal finde et toilet på universitet, hvor der er en fest
Skema 4216 HI/VI
Skema 4223 Åben garage som hendes i svigermor ejet i den ejendom de bor i
Skema 4224 Åben garage som hendes i svigermor ejet i den ejendom de bor i
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D172. Hvor har offer taget ophold, da forbrydelsen finder sted
Kun én svarmulighed.
I tilfælde af flere voldtægter koder vi for den første voldtægt.
Disse variable er nye i forhold til den tidligere undersøgelse. A og c ligner hinanden, mens b
(hvor hun har taget ophold – såfremt hun ikke er på vej noget sted hen) er mere udbygget –
så vi kan finde ud af lidt mere om, hvad hun lavede, da hun blev voldtaget.
Forskellen på disse variable og variable om gerningssted adskiller sig ved, at vi hér forsøger at
sige noget om kvindens gøremål.
Er kæresten også g-manden, og sker voldtægten hos kæresten/g-manden, koder vi ”besøg
hos g-manden” – ikke kæresten. Samme gælder venner.
Date skal forstås som værende ude i det offentlige rum – ikke hjemme hos en anden.
”Fest i sportsforening eller lign” kan også være fest på arbejdsplads.
”Arbejde” kan også være prostitution.
Bemærk blot at dette ikke kodes i F186 – der kodes prostitueret som ”uden arbejde”.
”Egen bopæl, alene” kan også være, hvor børnene er tilstede (hvis det er hjemmeboende
børn) – eller hvis det er ægtefællen/samleveren, der udøver voldtægten.
Andet:
Skema 22 Venter på veninde v. busstop (senere falsk anmeldelse).
Skema 79 På toilet v. S-togsstation
+ skema
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Skema 112 Varmestue
Skema 117 Venter på søster skal samle hende op v togstation.
Skema 138 Hun sidder på en bænk i baggård og græder (er fuld)
Skema 141 Overnatter på værksted primært for grønlændere, hvor hun er frivillig medarbejder.
Skema 143 sidder på p-rampe og fixer med 2 g-mænd
Skema 144 samme som 143
Skema 148 I sauna i kollegium (g-sted = omklædningsrum)
Skema 149 samme som 148
Skema 223 Solarium
Skema 259-264 Gået m 3 g-mænd i slags klubhus, hvor g-mændene har nøgle
Skema 335

venter på bus i busstoppested

Skema 401-403 Er ”kidnappet” og befinder sig hos bekendt til g-mændene i kolonihavehus
Skema 468 GM skaffer hotelværelse til hende, da hun har mistet sine nøgler
Skema 474 leger på legeplads udenfor egen bopæl
Skema 482 på elevhjem hvor de overnatter nogle gange om ugen (for døve).
Skema 540 leger på legeplads/grønt område i nærheden af bopæl
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Skema 574 sag kodet som sket på egen bopæl, men det sker reelt i en weekend, hvor K og
GM er i pleje hos den samme plejefamilie.
2021

offer sidder på sit kollegieværelse, som ikke er aflåst, da g-mand kommer ind.
Men jeg koder det ikke som om, hun er alene, da der også er elever på de andre
værelser lige ved siden af, samt i det fælles køkken.

2032

offer har taget ophold i et busskur på et toilet sammen med g-mand, de skal
rulle en joint.

2069

offer ligger på et værelse på en kro, hendes arbejdsplads har holdt julefrokost på
denne kro.

2152

offer er gået med g-mand udenfor en fest på en p-plads.

2082

offer bor på Tinghøj, et hjem for unge der har det svært med baglandet. Hun har
sit eget værelse, hvor hun har taget ophold da..

2092

offer taget ophold i en bil, hvor hun har indvilliget i samleje under trusler af 3.
person.

2125

legehus på en legeplads

2194

solcenter

2229

offer er nede i en kiosk for at købe øl

2230

samme

2231

samme

2246

Offer er i bagagerummet på en bil (kassevogn), da hun bliver voldtaget.

2247

samme

2248

samme

2254

offer er i et fængsel

2255

samme

2278

sex klub

2279

samme

2342

Offer er indlagt på psyk. afdeling.

2343

Offer er inde i en garage sammen med g-mand.

2370

Offer står inde i en telefonboks, da g-mænd henter hende og tvinger hende ud i
en bil.

2400

Offer ’hænger ud’ sammen med nogle venner (og g-mand) på et torv ved et offentligt toilet. Her finder voldtægten sted (på toilettet).

2401-04

Offer sidder og venter på toget på en station.

Skema 4002 Busterminalen for at tisse, derefter ”hygger” de lidt
Skema 4006 Egen bopæl. Børnene sover i deres soveværelse
Skema 4011 Besøg på adressen hvor G-mand skal overnatte
Skema 4014 Egen bopæl. G-mand bor på det tidspunkt. Han bor der i nogle perioder
Skema 4020 Telefonboks
Skema 4043 Offentligt toilet
Skema 4047 Fælles areal hvor hun bor
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Skema 4048 P-plads hvor hun skal mødes med nogen hun har chattet på nettet
Skema 4054 Hun bliver kidnappet af G-mand og skal køre med ham til hans bopæl
Skema 4058 Hun skal hjalp G-manden på hans arbejdsplads
Skema 4069 Hun står ved G-mandens bil (udenfor end center)
Skema 4070 Hun står ved G-mandens bil (udenfor end center)
Skema 4071 Hun står ved G-mandens bil (udenfor end center)
Skema 4072 Hun står ved G-mandens bil (udenfor end center)
Skema 4086 Venindes bopæl hvor hun har boet nogle dage
Skema 4099 Hun ved ikke var det er sket og hvor hun var
Skema 4104 Forretning hvor hun kommer til en jobsamtale
Skema 4122 Både offeret og G-manden er indlagt på hospitalet
Skema 4152 Hun sidder foran hendes bekendts opgang og venter på at han kommer hjem
Skema 4177 Parkeringsplads ved en svømmehal
Skema 4172 Hun står i opgangen og venter på at hendes ven kommer hjem
Skema 4219 Hun kommer i det hus hun havde boet med g-manden for at ordne nogle ting.
Hun tror ikke han er hjemme
Skema 4220 Hun bliver tilbudt gennem G-mand et værelse hos hans bekendt, hvor hun må
overnatte
Skema 4222 De deler lejligheden
Skema 4232 Egen bopæl sammen med barnet på 1½ år
Skema 4239 Hendes værelse på psykiatrisk afdeling

D173. Hvor er offer på vej fra, da forbrydelsen finder sted
Kun én svarmulighed.
I tilfælde af flere voldtægter koder vi for den første voldtægt.
Disse variable er nye i forhold til den tidligere undersøgelse. A og c ligner hinanden, mens b
(hvor hun har taget ophold – såfremt hun ikke er på vej noget sted hen) er mere udbygget –
så vi kan finde ud af lidt mere om, hvad hun lavede, da hun blev voldtaget.
”Date” skal forstås som værende ude i det offentlige rum – ikke hjemme hos en anden.
”Fest i sportsforening eller lign” kan også være fest på arbejdsplads.
Forskellen på disse variable og variable om gerningssted adskiller sig ved, at vi hér forsøger at
sige noget om offerets gøremål.
Er kæresten også g-manden, og sker voldtægten hos kæresten/g-manden, koder vi ”besøg
hos g-manden” – IKKE kæresten.
”På vej fra arbejde” kan kodes her, hvis kvinden arbejder som prostitueret. Bemærk blot at
dette ikke kodes i F186 – der kodes prostitueret som ”uden arbejde”.
Andet:
Skema 36 På vej i g-mands bil til sted de kan have samleje (prostitueret).
Skema 42 Fra omklædningsrum i idrætsanlæg
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Skema 155-160 Fra ophold i gård m venner.
Skema 392 Fra varmestue
2232

offer er netop blevet smidt ud fra Sundholm (værested), da hun tager ophold i
kiosken.

2388

offer har været ude at handle

2401-04/

Offer har været i på burgerbar med sin kæreste.

Skema 4010 På vej fra rygeskuret i skolen
Skema 4027 Hun har besøgt en veninde på arbejde. De arbejder sammen på en benzinstation. Offeret havde fri den aften
Skema 4101 På vej hjem fra hospitalet
Skema 4130 Benzin station (Hun forlod hjem for at købe nogle cigaretter)
Skema 4144 Benzin station
Skema 4145 Benzin station
Skema 4146 Benzin station
Skema 4187 Hun havde lige nåede busskuret.
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E – Forbrydelsen, opklaring mm
E101. Tid fra forbrydelsens afslutning til anmeldelse
Kun én svarmulighed.
I en enkelt sag (skema 509) sker anmeldelse før forbrydelsens slutning. Det skyldes at kæresten anmelder længere tids overgreb mod kvinden begået af hendes far. Far når at voldtage
hende endnu engang før han anholdes.

E102. Berøres spørgsmålet om tiden mellem forbrydelse og anmeldelse
Kun én svarmulighed.
Dette er en ny variabel i forhold til den tidligere undersøgelse.
Årsagen til tiden mellem forbrydelse og anmeldelse kodes, såfremt kvinden ikke anmelder med
det samme. Emnet behøver ikke være nævnt i retten, før vi koder det, det kan blot være
nævnt under kvindens forklaring under afhøring. Dvs. vi koder for om spørgsmålet er blevet
berørt enten ved afhøring af politiet eller senere i retten.

E111-121. Årsag til tiden mellem forbrydelse og anmeldelse
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/uoplyst ved hver enkelt).
Dette er en ny variabel i forhold til den tidligere undersøgelse.
”Ukendskab til loven” indbefatter også egen-skyld betragtninger f.eks. ”jeg lukkede ham jo
selv ind”, ”jeg kyssede ham jo”.
”Bange for gerningsmand” indbefatter også angst for eventuelle børns eller andre nærtståendes vegne.
”Bange for kærestes/venners/bekendtes/arb.pladsens reaktion” indbefatter også angst for gmandens kæreste….jf. skema 17 (man ved at g-mandens kæreste er i fængsel, men løslades
snart). Indbefatter endvidere hensyn til forældre mv om at ville spare dem for bekymringer/sorg.
”Overvejelser om anmeldelse vil føre til noget videre” er f.eks., når kvinden ikke mener, hun
kan give et signalement, og derfor ikke tror, han vil kunne findes.
I enkelte tilfælde kan kvinden ikke huske, hvad hun har foretaget sig i tiden mellem voldtægten og anmeldelsen – hun kan være i chok eller hun kan være fuld. Hvis hun ikke kan beskrive
årsagen, koder vi ”uoplyst” til alle.
Årsagen til tiden mellem forbrydelse og anmeldelse kodes, såfremt offeret ikke anmelder med
det samme. Emnet behøver ikke være vendt i retten, før vi koder det, det kan blot være
nævnt under kvindens forklaring under afhøring.
Hvis kvinden har anmeldt forbrydelsen med det samme, kodes der ”nej” til alle forslag.
Hvis ikke hun anmelder med det samme, hun kan komme til det, koder vi ”uoplyst” - såfremt
grundene til tiden mellem voldtægten og anmeldelsen ikke er nævnt. Nævner hun f.eks. én
grund, koder vi ”ja” til den, men ”nej” til de øvrige.
Dvs. svarene her skal sammenholdes med svarene i variabel E102.
Såfremt anden end kvinden anmelder, koder vi årsagerne til forsinkelsen under alle omstændigheder – det kan i givet fald være årsagerne til, at der går tid mellem voldtægten og anmel-
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ders kendskab til voldtægten, samt årsagerne til tiden mellem kendskabet og anmeldelsen.
Dvs årsager der måske både hidrører ofret og anmelder.
”Overvejelser/forbehold vedr evt retssag” dækker også over forbehold overfor efterforskningen
ved politiet, f.eks. når venner eller andre siger til kvinden, at dét hun skal igennem hos politiet
er værre end voldtægten, og hun så overvejer dette.
Hvis der nævnes noget om denne problemstilling i sagen, og det er variable, vi ikke har med,
skal de nævnes her i kodebogen:
Andre grunde:
Skema 3

bankede på hos g-mands nabo, men ingen svarede. Løb hjem, talte med samlever. Samlever anmeldte efter samtale.

Skema 7

Opsøgte læge i mellemtiden

Skema 15

Gik lidt rund, kørte til veninde, anmeldte derfra.

Skema 16

Synes det var hendes egen skyld fordi hun havde kysset m g-mand på disco
(kort)

Skema 17

Bange for politiet ikke vil tro på hende, fordi hun har haft samleje m g-mand en
gang tidligere.

Skema 18

kunne ikke straks beslutte om hun ville anholde

Skema 22

Var fuld og dermed forvirret – anmeldelsen trækker hun senere tilbage, det er
forældrene, der anmelder, trods hun siger, de ikke skal (hun er 13 år, sker til
havnefest på off. Toilet).

Skema 25

Offer 15 år, måtte ikke gå ud for sin mor, det gjorde hun alligevel, derfor havde
hun problemer m at fortælle sin mor, hvad der var sket. Mor fik det at vide gennem ungdomsklub-leder.

Skema 28

Offers 12-årige datter forsøger at skaffe hjælp, men mobil virker ikke og cyklen
er ikke ”hjemme”, så hun løber over til mors veninde – veninden tager over til
moderen, anmelder derefter. Bemærkelsesværdigt: mor/offer udtaler bagefter til
politiet, at havde den ene betjent ikke trukket g-manden væk fra stuen, hvor
hun sad (g-mand=nylig eks-kæreste), ville hun aldrig have haft modet til at anmelde, dvs ville ikke have anmeldt i overværelse af g-manden – hun er meget
bange for ham, han har tævet hende flere gange tidligere.

Skema 30

Hun sætter sig i hjemmet og drikker en flaske rødvin, ringer til søster, der fraråder at anmelde.

Skema 31

Der går over 6 dage, kvinden og hendes ægtemand + nogle ”bekendte” foretrækker at udøve selvjustits. Da de anholdes for selvjustitsen (frihedsberøvelse,
trusler, vold, tyveri), anmelder hun ham for voldtægten. G-manden sagde, hun
ikke måtte melde det til politiet og hun svarede, at hun ville melde det til andre…

Skema 35

Der går et par dage, før hun anmelder. G-mand tæskede hende og forsøgte i den
forb voldtægt, kunne ikke gennemføre (de er kærester/eks-kærester). Hun anmelder først da flere venner anmoder hende om det pga. hendes skader. Hun
oplyser ikke nogen særlig grund til, at hun ikke anmelder, men det må bemærkes, at hun tidligere har anmeldt ham for vold (2 gange) og begge disse sager
nåede ikke retten, idet politiet ikke mente, det ville kunne føre til domfældelse.
De har historie sammen vedr. husspektakler og er derfor også smidt ud af lejlighed.

Skema 36

hun vil ikke have anmeldt, hvis ikke hun var blevet hjulpet og rådet hertil af ”Reden” (prostitueret).
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Skema 39

Svært ved at anmelde en ven + skyldfølelser (hun havde givet ham lov til at
overnatte)

Skema 49

Vil ”tænke sig om” (går ca. 1½ døgn) – ikke nærmere specificeret.

Skema 53

Kan ikke så godt huske, hvad der er sket pga fuldskab.

Skema 62

Vil tænke over det + tale m forældre (10 timer)

Skema 66

Beder søster anmelde for hende, mens hun selv tager til Voldtægtscenter. Søster
siger til politiet, at kvinden ikke vil tale m politiet lige nu – så politiet vil derfor
ikke modtage anmeldelsen!

Skema 69

Søster får hende til at anmelde – hun vil ellers ikke selv, for hun er glad for gmanden (på trods af han lige har forsøgt at kvæle hende, han har tilstået).

Skema 89

Psykisk udviklingshæmmet, forsøger at kommunikere, men tager tid før søster
forstår, hvad det drejer sig om.

Skema 95
+ skema 96

Hun elsker ham…

Skema 119 Føler skyld (senere siger hun det var falsk anmeldelse)
Skema 124 Vil bare glemme det hele
Skema 125 Ville glemme episoden – hun slap jo væk… bryder sammen nogle mdr efter
Skema 134 Hun vil ikke anmelde, men forbipasserende tvinger/presser hende på politistation
Skema 135 Samme som skema 134
Skema 138 Vil bare glemme det…overtales til anmeldelse
Skema 150-152 Kører rundt i kvarteret for at finde bilen m g-mændene + vil advare de andre
prostituerede.
Skema 153-154 Dårlige erfaringer v tidligere anmeldelse om voldtægt (blev ikke troet)
Skema 169-170 Ville bare glemme det hele
Skema 189 føler sig flov, vil ikke såre hans kone, er bange for at hun så ikke kan komme i
ridecentret mere
Skema 200 Medlidenhed med hans kone og barn.
Skema 209 var på piller, hash og alkohol og kan ikke huske så meget
Skema 111 Bange for politiet vil mene, det er hendes egen skyld – vil bare glemme det hele.
Skema 216 g-mand er kæreste med hendes veninde/gode bekendt – hun tænker på veninden. Hun fortæller desuden i retten, at det var meget ubehageligt hos politiet,
fordi de sagde, at hun skulle tænke godt over det, idet det er strafbart at indgive
falsk anmeldelse og at hun jo ikke havde pligt til at anmelde, samt at hun godt
kunne vente med det – derfor anmeldte hun ikke med det samme, men tog på
CFV og havde derefter samtaler m psykolog og veninder om det.
Skema 228 at børnene vil blive drillet m nedsættende bemærkninger om deres mor (hun er
muslim)
Skema 233 havde ikke tænkt sig at anmelde (g-mand fulgte efter hende men nabo kom),
men da signalement fra andre overfald i byen passer anmelder hun ca. 10 dage
efter.
Skema 237 Ville tale m sin familie om det først
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Skema 256 Hun kan ikke forstå, hun ikke gjorde modstand (formentlig egen skyldbetragtning)
Skema 279 Flov
Skema 292 Egen skyld betragtninger, fordi hun havde inviteret ham + politi misforstår pga
sprog at hun anmelder voldtægt, tror det ”kun” er vold.
Skema 307 Bange for der skal ske noget med datteren, for g-mændene har direkte truet
hende.
Skema 310 Forvirring – tvivl om hun ville anmelde
Skema 332 Hun kan ikke huske noget om tiden fra voldtægten og til et anonymt vidne anmelder – hun er meget fuld
Skema 336 Flov
Skema 344 Skam
Skema 345 Ydmyget over ikke kunne skubbe ham væk, g-mand er søn af mors veninde.
Skema 349 Kan ikke huske, hvad der er sket, er forvirret + politiet vil ikke optage rapport
om andet end tyveri.
Skema 358 g-manden bedøvede hende, så hun vidste ikke, der var foregået noget. Sag
kommer kun frem fordi vidner hører om det i medierne.
Skema 362 Hun forsøger anmelde, da det sker, men politiet afviser hende, og hun gjorde så
ikke mere ved det, før lignende forbrydelse kom i medierne (S-togs-manden)
Skema 379-383 skyld og skam
Skema 393 Venner med g-mand og hans kone
Skema 394 Venner med g-mand og hans kone
Skema 396 Hun kan ikke huske noget pga beruselse.
Skema 397 samme
Skema 405 ønsker ikke at anmelde ham i første omgang, først da han gør det for anden
gang.
Skema 421-422 siger hun har ringet til politiet, da hun kom hjem, men de sagde, at hun lå
som hun selv havde redt.
Skema 429 råbte på hjælp ved bolig, men beboer mente, hun blot var en fuld grønlænder,
der søgte kontakt, foretog sig derfor ikke yderligere (sagt af beboeren til politiet). Kvinden løb derefter til nærmeste bodega, hvor hun fik hjælp.
Skema 446 hun er kun 8
Skema 450 vil bare glemme det hele, egen skyld-følelse
Skema 454 hun ved ikke, hvorfor hun ikke anmeldt – men det beskrives i sagen at hun har
store problemer, bl.a. alkoholisme og angstneuroser
Skema 468 sover fordi hun er fuld, vil bagefter fortrænge det
Skema 470 vil fortrænge
Skema 476 de tager på skadestue først
Skema 483 Vil tale med sin far om det først
Skema 487 vil helst glemme det hele – føler sig beskidt og forvirret – det er uvirkeligt (også
kodet som psykisk ubalance/chok)
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Skema 490 måske fortæller datteren ikke det hele i første omgang fordi hun har forbud mod
at være på det pgl. sted.
Skema 504 ville ikke have at nogen skulle vide om det
Skema 521 ønsker at glemme, afsky for sig selv
Skema 528 K er hans niece og hans datter, K’s kusine, er K’s bedste veninde. Hun beder K
lade være at melde hendes far, for hun vil ikke se ham i ”spjældet” – og K er
bange for at miste sin bedste veninde. Desuden er K bange for at såre sin mor.
Skema 530 han er gift og har børn og er hendes venindes far
Skema 531 er i tvivl, taler med mor og veninder først, føler efterfølgende skyld over det skete + føler skyld over ikke at have gjort mere modstand
Skema 548-549 sker til fest som veninde ikke må holde, derfor anmelder de ikke
Skema 566 egen skyld, havde inviteret ham til at overnatte, da han havde langt hjem
Skema 771 siger til politiet, at de jo er gift
Skema 589 anmelder kun fordi hun er gravid – ville ellers ikke
Skema 595 flov
Skema 596 siger ved anmeldelsen, at politiet den pgl dag ikke ville tage i mod hendes anmeldelse
Skema 623 se resume
Skema 625 se resume
Skema 643 skam
Skema 670-671 Flov
Skema 675 plejemor siger hele familien var helt ”kørt op” over det skete, så derfor tænkte
man ikke på anmeldelse straks.
Skema 676-677 er meget fuld, sover og vågner først senere. Anmelder reelt 3 timer efter hun
er kommet til sig selv.
Skema 679-681 Flov, ulækker, ville glemme
Skema 684 K er bedøvet ved voldtægt så det kommer først frem, da GM selv fortæller om
det
Skema 689 vil bare glemme
Skema 761 pinligt, flov. (falsk)
2006:

Andre grunde – det er nat, g-mand er ægtemand, hun lægger sig til at sove,
anmelder næste morgen.

2009

offer er i tvivl om, der er tale om voldtægt. Hun håber hun kan glemme det,
hvilket hun ikke kan. Hun fortæller det til nogle veninder og senere til sin mor.
Derefter anmelder hun.

2015

offer bliver at g-mand overtalt til ikke at melde. Han forklarer at han har en søn
på 7 år, at det vil være forfærdeligt for sønnen, hvis hun melder det, at han vil
begå selvmord. Offer har selv børn, og har medlidenhed med g-mand (som i øvrigt stopper sit forehavende, da offer genkender ham).

2018

offer synes det er meget pinligt, hvorfor hun ikke anmelder med det samme. Det
fremgår ikke hvem det decideret er pinligt overfor.
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2022

g-mand har slået offer ihjel. Hun ligger er død i hans lejlighed en uge før han
anmelder. Han er psykisk syg.

2039

Offer har været i tvivl om, hvorvidt hun skulle anmelde, intet om hvorfor!’

2044

g-mand er offers balletlære/chef, hvorfor hun er i tvivl om, hvorvidt hun skal
anmelde.

2073

offer ønsker slet ikke at anmelde, en ven anmelder

2091

offer og politiet misforstår hinanden, hun ’anmelder’ samme dag, men siger at
hun blot ønsker at g-mand får en påtale fra politiet. Hun mente dog, at dette var
det samme som at indgive anmeldelse.

2120

Offer og hendes kæreste (nok mest kæresten) vil sørger for at g-mand får nogle
bank af nogle de kender. Offer anmelder først, da g-mands moder truer med at
hvis hun ikke anmelder forholdet, så vil hun anmelde offer for at sprede falske
rygter.

2138

offer anmelder ikke før, da hun blot ønsker at glemme det hele. Det er først da
hendes søster spørger om noget, at hun bryder sammen.

2145

Offer er psykisk udviklingshæmmet. Hun møder g-mand i byen sammen med en
pædagog, hvilket udløser et angstanfald hos hende. Derfor begynder man at udspørger offer, og pædagogerne på institutionen anmelder.

2151

Offer ønsker egentlig ikke at anmelde, først og fremmest pga. af, at hun ikke vil
have at hendes forældre ved noget om at hun omgås indvandrere. Offer bliver
kontaktet af politiet, fordi de har kendskab til denne episode gennem nogle af offers veninder som også er blevet forulempet af g-mand.

2165

Offer ønsker bare at glemme det hele, det kommer først frem ca. 2 mdr. efter,
fordi hendes mor spørger hvad der er galt.

2195

Offer har haft mange overvejelser om, hvorvidt hun skulle anmelde. Hun var
bange for om politiet ville tro hende (hun er narkoman).

2199

Offer vil egentlig slet ikke anmelde. Men hun går til egen læge for at blive tjekket for kønssygdomme. Her kontakter lægen den sociale døgnvagt og så ruller
rouletten. Offer er 13 år.

2200

Offer er psykisk syg, hun ønsker overhovedet ikke at anmelde, men overlægen
på psykiatrisk afdeling insistere på, at hun skal anmelde, så hun kan få fred i
sindet. Offer gider ikke sidde og tale og tale, hvilket er grunden til at hun ikke
gider anmelde.

2201

samme som ovenstående (samme sag)

2202

samme..

2218

offer har ikke villet anmelde fordi hun var bange for at også hendes mor ville
blive dømt som medskyldig idet hun har vidst hvad der er foregået siden offer
var 14 år gammel! Desuden virker hun presset følelsesmæssigt i forhold til at gmand er hendes far.

2229

offer ville heller ikke anmelde fordi, hun er narkoman.

2230

samme

2231

samme

2246

offer har slet ikke haft lyst til at anmelde (nok fordi det er løgn.. falsk anm), men
er blevet tvunget til det, føler hun.

2247

samme
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2248

samme

2263

offer er flov og har derfor helle ikke lyst til at anmelde

2264

samme

2277

offer kan ikke rigtig finde ud af, hvad hun skal gøre.. hun ved ikke rigtig, hun
fortæller sine forældre, og de er også lidt afventende. Først da offer begynder at
få trusler per sms, bliver de overbevist om, at de vil anmelde.

2280

offer er også flov, kan ikke rigtig få sig selv til at fortælle, hvad der er sket, hun
begrunder det med, at det er sket før.

2293

Offer er i lejet sommerhus, da manden kommer tilbage sammen med sønnen,
efter at offer er blevet voldtaget, dur deres telefon ikke. Manden har drukket og
han derfor ikke køre bil og offer vil i øvrigt ikke have at han forlader hende, så
hun skal være alene.

2315

offer ønsker måske ikke at anmelde. I hvert fald fortæller hun det først til nogen,
da hun bliver bange for at hun er gravid. Hun fortæller det da til en pædagog det
sted hun er anbragt. Derefter bliver hun overtalt til at anmelde.

2334

Offer bor på hotel (anbragt af kommunen). Det er ejeren af hotellet, der voldtager hende. Hun anmelder ikke med det samme, fordi hun ikke kan overskue
konsekvenserne, så har hun intet sted at bo og hun har også en søn.

2392

på vej fra krisecenter.

Skema 4003 Hun syntes, at hun ”selv kunne ordne det”
Skema 4005 Hun prøver at få G-mand til at anmelde selv
Skema 4010 Vagtlæren ville snakke med forstanderen som kunne tage stilling til, om sagen
skulle anmeldes
Skema 4012 Hun er retarderet. Hun bor i en institution. Hun vælger at gå i seng med det same fortæller pædagogen dagen efter. Pædagogen anmelder sagen til politiet
Skema 4035 Hun synes ikke at det var vigtigt at anmelde det. Hun havde det godt og synes
at det var bedre at få sovet. Hun snakkede dog men sin mor som sagde at hun
synes at offeret skulle anmelde sagen næste dag.
Skema 4039 Hun vil ikke anmelde det
Skema 4040 Hun er bange for politiet (hun er psykisk handicappede)
Skema 4041 Hun forklarer at fordi det ikke var sket noget (blev ikke voldtaget) ville hun ikke
anmelde. Senere snakkede hun med nogle venner og bekendte og besluttede sig
for at hun skulle anmelde.
Skema 4050 Hun vil anmelde nu fordi hun er blevet gravid
Skema 4051 Hun vil anmelde nu fordi hun er blevet gravid
Skema 4078 Hun snakker med sin mor som synes at de skal anmelde sagen
Skema 4098 Bange for det kunne ske hvis hun anmeldt sagen
Skema 4105 Vil snakke med personalet i skolen
Skema 4106 Vil snakke med personalet i skolen
Skema 4119 Offeret syntes at G-manden skulle gå til psykolog. Hvis han gjorde det ville hun
ikke anmelde sagen
Skema 4128 Bange for repressalier
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Skema 4128 Frygten for hævn fra G-manden og hans venner
Skema 4135 Hun havde ikke lyst til det indtil hendes mand havde sagt til hende at det kunne
være meget være. Det fik hun lyst til at anmelde
Skema 4144 Hun stærk påvirket af alkohol/narko og derfor kan ikke afhøres
Skema 4145 Hun stærk påvirket af alkohol/narko og derfor kan ikke afhøres
Skema 4146 Hun stærk påvirket af alkohol/narko og derfor kan ikke afhøres
Skema 4147 Hun prøvede at anmelde med det samme, men pga. hendes sindsstemning fattede ingen hvad hun talt om.
Skema 4148 Hun prøvede at anmelde med det samme, men pga. hendes sindsstemning fattede ingen hvad hun talt om.
Skema 4149 Hun prøvede at anmelde med det samme, men pga. hendes sindsstemning fattede ingen hvad hun talt om.
Skema 4155 Hun troede at det var hendes egen skyld
Skema 4166 Hun har prøvet at anmelde sagen efter 4 dage men blev afvist i politi station
fordi det var gået lang tid efter hændelsen. Hun kan se at hun ikke var hjælpsom
da politi kom til hende lige efter voldtægtsforsøget men hun havde bare lyst til
at gå hjem.
Skema 4167 Hun ville ikke anmelde sagen men blev presset er hendes venner til det
Skema 4171 Hun skulle sove først
Skema 4172 Hun havde behov for omsorg og tog hjem til en ven (bolleven)
Skema 4180 Hun ville ikke anmelde fordi hun synes at hun er gået selv til det (fordi hun har
accepteret et lift)
Skema 4181 Hun ville ikke anmelde fordi hun synes at hun er gået selv til det (fordi hun har
accepteret et lift)
Skema 4182 Hun ville ikke anmelde fordi hun synes at hun er gået selv til det (fordi hun har
accepteret et lift)
Skema 4196 Hun ved ikke hvorfor hun ikke fortalt nogen om det.
Skema 4205 Hun var bange for eksmanden som også er G-mand i denne sag
Skema 4208 Hun havde bedt om hjælp til en patruljevogn. De kørt med hende til G-stedet
hvor da ikke var nogen. De sagde til hende at hun skulle ringe til politi når hun
var blevet ædru hvis hun stadigvæk mente at det var sket noget alvorligt
Skema 4211 Børn og ungeforvaltningen kontaktet politi og sagde at en pige muligvis blev
voldtaget. Politi aftalt med dem at de skulle vurdere om det handlede om voldtægten efter de har snakket med pigen. Pige skulle til samtale hos kommune
(Børn og ungeforvaltningen) efter tre dage.
Skema 4226 Dårlig samvittighed overfor G-mandens kæreste
Skema 4240 Hun ville ikke anmelde fordi hun følt at det var hendes egen syld. Hun havde
flirtede med G-manden.

E131-139. Tilstede ved afhøring
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/uoplyst ved hver enkelt).
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Her tolkes manglende oplysninger som nej – ikke uoplyst, idet det typisk er nævnt på anmeldelsesblanketten, om der var andre tilstede under afhøringen.
Tidligere var variablen delt op i 2 separate dele: ”advokat, afhøring” og ”andre, afhøring”. Vi
har delt ”andre” op i flere forskellige variable.
Lærer/arb.giver/inst.leder er også de sociale myndigheder (f.eks. repræsentanter fra kommunen).
Læge/sygeplejerske f.eks. fra center for voldtægtsofre kodes under ”andre”.
Tolk kodes ikke.

Andre:
Skema 16

Stedfar

Skema 44 Sygeplejerske fra CFV
Skema 139 Sygeplejerske fra CFV
Skema 185-186 Sygeplejerske fra CFV
Skema 191 Sygeplejerske fra CFV
Skema 199 Sygeplejerske + læge fra CFV
Skema 201 Sygeplejerske fra CFV
Skema 206 Sygeplejerske fra CFV
Skema 234 Sygeplejerske fra CFV
Skema 259 Psykolog
Skema 291 Sygeplejerske fra CFV
Skema 298-299 Sygeplejerske fra CFV
Skema 370 mors samlever
Skema 446 sygeplejerske på børneafdelingen
Skema 497 terapeut som K alligevel havde ambulant aftale med den dag
Skema 540 mors samlever
Skema 614 plejemor
Skema 637 person fra krisecenter
Skema 647-649 Sygeplejerske fra CFV
Skema 657 mors samlever
Skema 688 sygeplejerske på børneafdelingen
Skema 689 fars samlever/stedmor
Skema 696 læge + sygeplejerske på CFV
Skema 710 plejeforældre
Skema 722 distriktspsykiatrisk sygeplejerske + sygeplejestuderende
Skema 749 plejemor
Skema 855 plejefar
Skema 885-886 plejemor

100

Skema 900 venindes mor – der hvor hun bor for tiden efter anmeldelsen om incest
Skema 905-907 plejeforældre
2023

Jeg har kodet ingen tilstede. Men reelt set finder der aldrig en ’rigtig’ afhøring
sted, da offer er for psykisk ustabil og til sidst slet ikke ønsker at afgive forklaring, fordi hun ikke er i stand til det. Hun afhøres kort telefonisk. Her giver hun
udtryk for, at skulle hun afhøres personligt, ønsker hun sin psykolog tilstede, og
hun ønsker, at det skal være en kvindelig betjent. Derfor har jeg kodet ja til, at
det er et problem at offer bliver afhørt telefonisk af mandlig betjent.

2034

sygeplejerske er tilstede. Offer er tilknyttet det psykiatriske system.

2108

offer afhøres ikke på normalvis, man har kun et skriftlig udsagn fra offers
kolog.

2110

psykolog

2111

sygeplejerske

2137

kvinde fra et krisecenter er tilstede ved afhøring.

2156

Offer er indlagt på psykiatrisk afdeling, sygeplejerske fra denne afdeling tilstede.

2210

retsrepræsentant

2229

sygeplejerske

2231

samme

2232

samme

2306

sygeplejerske

2359

sygeplejerske

2395

sygeplejeelev fra sted, hvor offer er indlagt samt streetworker

psy-

Skema 4039 souschef fra cafeen
Skema 4041 Sygeplejerske
Skema 4052 Sygeplejerske
Skema 4059 Sygeplejerske
Skema 4066 Sygeplejerske
Skema 4122 Sygeplejerske
Skema 4232 Ka.
Skema 4239 Ansatte på psykiatrisk afdeling

E141. Bistandsadvokat senere
Kun én svarmulighed.
Her tolkes manglende oplysninger som nej – ikke uoplyst.
Hvis advokaten er til stede ved afhøringen jf. variabel E131 og også er der senere, koder vi
”ja” både i variabel E131 og her i variabel E141. Der er altså ikke tale om 2 advokater, selvom
der svares ja til advokat tilstede i begge variable (det kan naturligvis godt være 2 forskellige
advokater, såfremt kvinden skifter advokaten ud).
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E151. Hvem anmelder
Kun én svarmulighed.
Hvem der anmelder er en ny variabel i forhold til den gamle undersøgelse.
”Lærer eller lignende” er også SSP-konsulent.
Andre:
Skema 76 Politiet
Skema 77 Politiet
Skema 95

Politiet

Skema 96 Politiet
Skema 155-160 Venindes mor
Skema 239-240 Advokatfirma
Skema 315 Kollega
Skema 368 Venindes mor
Skema 389 Hendes chef på psykiatrisk afdeling anmelder
Skema 474 politi – på grundlag af lægeundersøgelse, hun er død.
Skema 614 plejemor
Skema 749 plejemor
Skema 905-907 plejeforældre
2015

offer anmelder, men først efter at politiet har annonceret i avisen efter ofre til
overfald/forsøg på voldtægt. Offers veninder råder hende til at anmelde herefter.

2218

Offer løber op til sin overbo – denne anmelder.

2308

politiet henvender sig til offer, idet de i forbindelse med anden sag har hørt at
offer også er blevet voldtaget af samme g-mand – først her anmelder hun, hun
ville ellers ikke have anmeldt.

2419

Offer anmelder først, da politiet kommer til hende for at spørger til en røverisag.
Offer ville højest sandsynligt ikke anmelde ellers, da hun muligt opholder sig
ulovligt i landet. Selv forklarer hun, at hun ikke har anmeldt pga. chok.

Skema 4109 Det står kun navnen på personen. Der står ikke hvilke forhold hun har til offeret.
Skema 4113 Nabo
Skema 4115 Mor til veninden
Skema 4119 Moderen til G-mand
Skema 4137 Falck folk som var i området
Skema 4170 Tolk
Skema 4218 Advokat
Skema 4230 Plejefamilie

E152. Har offer været på krisecenter forinden kontakten med politiet
Kun én svarmulighed.
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I denne variabel tolkes manglende oplysninger som uoplyst – dog ikke såfremt kontakten til
politiet sker umiddelbart efter voldtægten, hvorved kvinden ikke har kunne nå at have været
på krisecenter.
Krisecenter er primært voldtægtscentrene, men også kvindehjem mm (kodes under ”andet
sted”). Det er ikke skadestuer.
”ja, andet sted”:
Skema

95

+ skema

96

Skema

446 Børneafdelingen på sygehus

Hun er tilknyttet et behandlingssted for skizofrene – dér indlægges hun igen

E153. Har offer været på krisecenter efter kontakten med politiet
Kun én svarmulighed.
I denne variabel tolkes manglende oplysninger som uoplyst. Undtagelsen er såfremt sagen er
belyst frem til en eventuel retssag, og der intet fremgår om, at kvinden har søgt ophold/hjælp
på hverken voldtægtscenter og/eller kvindehjem, da kodes ”nej” og ikke ”uoplyst”.
Krisecenter er primært voldtægtscentrene, men også kvindehjem mm (kodes under ”andet
sted”). Det er ikke skadestuer.

E154. Hvem blev offeret afhørt af
Kun én svarmulighed.
I denne variabel tolkes manglende oplysninger som uoplyst.
I mange sager skiftes betjentene til at afhøre kvinden – vi koder kønnet på den første, der
afhører hende.

E155. Betjents køn problem for offer
Kun én svarmulighed.
Står der intet i sagen om eventuelle problemer for offeret pga betjentenes køn, tastes det som
uoplyst, idet det er muligt, at eventuelle problemer ikke ville blive nævnt af offeret, snarere
følt. Og endvidere er det usikkert om betjenten noterer det i sagen, selvom offeret nævner det
som et problem og/eller beder om en anden betjent.
Køn som problem på anden måde:
Skema 3

Kvinden skifter bistandsadvokat, fordi hun gerne vil have en kvinde.

Skema 25

Offer hidser sig meget op over, at det er en mandlig retsmediciner, der skal undersøge hende, hun er ”meget oprevet, vred og usamarbejdsvillig”. Hun tales
”ned” og overtales til at deltage, men beder om noget beroligende, får en stesolid og er derefter rolig, undskylder.

Skema 42

Hun vil ikke have kvindelig politiassistent til stede v undersøgelsen på Voldtægtscentret (var ikke tale om at mandlig skulle være til stede heller). Måske
mest fordi hun ikke ville have politi til stede..

Skema 235 Anmoder om at få en kvindelig bistandsadvokat
Skema 257 Anmoder om kvindelig læge, vil ellers ikke undersøges
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Skema 291 Anmoder om kvindelig bistandsadvokat
Skema 345 Anmoder om kvindelig bistandsadvokat
Skema 395 vil i første omgang ikke undersøges af mandlig læge. Får at vide, at det er den
eneste læge, der er på vagt, så det skal være ham. Indvilliger.
Skema 478 anmoder om mandlig bistandsadvokat
Skema 536 anmoder om kvindelig læge på CFV til gynækologisk undersøgelse
Skema 635 vil have kvindelig bistandsadvokat – der bliver dog ikke brug for at beskikke nogen
Skema 647 anmoder om kvindelig læge på CFV til gynækologisk undersøgelse
Skema 736 vil kun undersøges af kvindelig læge på CFV – hvad angår den gynækologiske
del
Skema 800 Anmoder om at få en kvindelig bistandsadvokat
Skema 808 Anmoder om at få en kvindelig bistandsadvokat
Skema 835 Anmoder om kvindelig bistandsadvokat
Skema 900 da K første gang skal fortælle om hvad stedfar – i detaljer - har gjort har hun
svært ved det – hun siger det er svært, fordi repræsentanten fra kommunen er
en mand. Da han går ud fortæller K om det hele til den kvindelig betjent.
Skema 921 Anmoder om at få en kvindelig bistandsadvokat
Skema 4012 Hun vil undersøges af en kvindelig læge
Skema 4067 Hun vil undersøges af en kvindelig læge
Skema 4193 Hun ville fortrække en kvindelig læge

E156. Offer/opklaring
Kun én svarmulighed.
Med opklaring menes sigtelse.
I den tidligere undersøgelse har man ikke kodet de sager, hvor der ingen sigtelse var – ej heller de sager, hvor ingen g-mand var afhørt med sigtets rettigheder. Man har istedet sprunget
variablene over i de tilfælde. Vi indfører i denne undersøgelse en svarmulighed, der skal dække disse situationer (ingen sigtelse/g-mand ikke fundet), således at alle sager kan kodes (udfra princippet om at alle variable skal kunne besvares/udfyldes). I analysen skal altså fratrækkes de sager, hvor vi koder, at der ikke er fundet en g-mand, hvis det skal sammenlignes direkte med den tidligere undersøgelse.
Der er sager, hvor kvinden udpeger en g-mand, men hvor denne hverken sigtes eller afhøres
med en sigtets rettigheder. Vi koder alligevel oplysningerne om den udpegede g-mand i afsnittet om g-mænd (G1-G3). Det gør vi for at få oplysninger om de mænd, kvinderne udpeger
som g-mænd, men som ikke sigtes. Vi er ikke klar over, om det blev gjort således i den tidligere undersøgelse, så det er meget muligt, at disse g-mænd (der ikke sigtes/afhøres m sigtets
rettigheder), skal fratrækkes analysematerialet, for at det kan være sammenligneligt med den
tidligere undersøgelse. Der er endvidere en stor risiko for, at disse mænd er ”uskyldige”, idet
politiet jo i hvert fald ikke har ment, at de skulle sigtes for noget. Vores hensigt med at kode
dem alligevel, er som nævnt at beskrive disse mænd, men også at åbne mulighed for, at man i
analysen kan beskrive de kvinder, der anmelder en mand, men hvor politiet ikke vil rejse sigtelse. Således burde vi kunne sige noget om sammenhængen mellem hhv. mandens og kvindens sociale forhold i relation til politiets sigtelser. Det samme gælder for sager med falsk anmeldelse – hvor kvinden erkender, at der er tale om en falsk anmeldelse. Fordi vi ved ikke,
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hvorfor kvinden trækker anmeldelsen tilbage. Disse sager skal muligvis også fratrækkes for at
undersøgelsen er sammenlignelig med den tidligere undersøgelse. Spørgsmål herom ses af
variabel F371.
Hvis forurettede er direkte årsag til opklaring, opklares sagen (rejses sigtelse) alene ud fra
hendes forklaring.
Der kan være tilfælde, hvor forurettedes forklaring overhovedet ikke giver hjælp til opklaringen – hvor f.eks. spor (sæd/dna) er den eneste faktor. Det er f.eks. når kvinden overhovedet
ikke har set gerningsmanden.

E157. Vidner, antal
Der skal kunne stå et tal fra 0 og opefter.
Vidner defineres som alle andre, der har oplysninger til sagen, dog ikke retsmediciner (står
under ”spor”). Vi noterer alle, der er spurgt i sagen, selvom de ikke noteres som vidne.

E161-167. Vidner, type
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/uoplyst ved hver enkelt)
Andre typer vidner end de nævnte, skal beskrives her i kodebogen.
Lægeerklæring f.eks. fra Center for Voldtægtsofre/retsmedicinsk er IKKE kodet som vidne. Det
gør de kun, såfremt de afhøres særskilt af politiet og/eller retten som vidner.
Andre vidner:
Skema 10

Voldtægterne er sket over en lang periode, derfor er mange vidner afhørt f.eks:
barnepige, købere af deres hus.

Skema 21

Naboer

Skema 23

Nabo, der passerer hører råb ”nej” flere gange, mens der er høj musik.

Skema 29

Omkringboende, evt. forbipasserende i det tidsrum

Skema 42

sociale myndigheder/sagsbehandler

Skema 44

Naboer, der hørte skrig imens.

Skema 46

Naboer vedr. larm/skrig

Skema 76

Politi (vurdering af om funden video indgik i tidligere sag mod g-mand)

Skema 82

Folk der reagerer på signalement i avis

Skema 134 Folk der reagerer på signalement i nyheder
Skema 135 Samme som skema 134
Skema 155-160 Naboer
Skema 166 Naboer
Skema 171 Naboer, efterforskning vedr. t-shirt
Skema 194 Husejere hvor det er sket i deres garage, Nike-butik, tankstationer/ansatte, taxaselskab/chauffører
Skema 219+220 pa’ere – fundet spor.
Skema 221 pa’ere, der ransager + kontakter over nettet som g-mand kontaktede for at få til
at voldtage tidl kæreste.
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Skema 222 anholdtes venner vidner om hvor han befandt sig på g-tidspunktet
Skema 227 Nabo vedr. Evt. lyde
Skema 234 discoteksindehaver, folk der responderer på efterlysning/signalement
Skema 268-269 Naboer (skrig)
Skema 323 Folkeskolelærer
Skema 379-383 Folkeskolelærer, ssp-konsulent, tdc-ansat vedr. telefonsamtaler
Skema 393 Lærer + forstander på Hf-skole
Skema 394 Lærer + forstander på Hf-skole
Skema 436 ca. 46 taxachauffører.
Skema 487 politibetjent
2005:

tidligere lærer

2018

mulige g-mænd, der har været til samme fest som offer afhøres også som vidner.

2034

Der henvender sig et vidne i sagen, der har læst om episoden i avisen. Hun fortæller, at hun også er blevet voldtaget, nogle år tilbage, henleder opmærksomheden på en person. Hun fortæller også om en anden pige, der er blevet voldtaget. Ingen yderligere anmeldelse.

2037

Der afhøres vidner, der også har været tilstede på samme værtshus/diskotek
som offer tidligere på aftenen.

2038

Der henvender sig et vidne, som har været udsat for noget lign. En mand der
fulgte efter hende i samme kvarter.

2053

Vidner fra kvarterets benzintank mm. afhøres.

2099

Vidner der henvender sig pga. avisartikel, hvor politiet efterlyser vidner. Der er
bl.a. tale om vidner, der har set de omtalte g-mænd i byen den pågældende aften.

2105

Vidner (unge kvinder) der tidligere har arbejdet for g-mand i hans kiosk.

2169

Vidne henvender sig vedr. g-mand pga. signalement i medierne.

2177

Vidner der har været på arbejde i en 7eleven butik i nærheden, vedr. gennemgang af videooptagelser.

2183

Naboer

2192

naboer

2210

naboer

2211

naboer

2215

Nabo

2216

naboer

2218

naboer/underboer overbo

2257

nabo

2258

Der afhøres en masse mennesker, som har været på det samme diskotek som gmand og offer.
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2262

Der afhøres alle mulige mennesker som kommer i området. Naboer, beboere fra
det nærmeste kompleks etc.

2276

Beboere der har hørt offer skrige, henvender sig..

2293

en campingplads bestyrer henvender sig på baggrund af signalement. Udlejeren
af sommerhuset vidner også. Han synes offer og hendes familie fremstår som
om de kunne lyve om episoden.

2297

nabo

2298

nabo

2311

lærer

2313

naboer

2330

naboer og andre bekendte til g-mand

2338

en der reagerer på nyhed i avis

2342

Offer og g-mand er indlagt på psyk., læger og sygeplejersker vidner, men ikke
som ekspertvidner, hvorfor de er kodet under andre.

2343

g-mands kone afhøres, deres fælles venner og g-mands forældre

2344

Offer bor på kollegium, hvor der bor andre skizofrene, vidner herfra afhøres,
ligesom Falck personale afhøres.

2345

kollegaer til offer..

2350

en dørmand, der var på stedet (diskoteket)

2353

g-mands (tidligere) kone afhøres, samt hans søster (man finder aldrig g-mand),
der er gået under jorden.

2355

Der afhøres vidner der bor på samme institution som offer og g-mand.

2376

Offer og g-mænds lærere, klassekammerater, familiemedlemmer etc.

2384

De politimænd der anholder g-mand på g-stedet afhøres også.

2390

Der afhøres et vidne, som muligt kan have set noget, da han var avisbud på ruten, den pågældende morgen (g-tidspunktet).

2392

Massere af vidner henvender sig grundet indslag i Tv-avisen, hvor man har bragt
en efterlysning af bil mm.

2397

Offers lærer

2411 /

Voldtægten bringes i landsdækkende tv, hvorfor mange vidner henvender sig på
baggrund heraf. En politimand afhøres også i sagen (og i retten), da han er den
første der møder offer efter voldtægten.

2413

naboer

2414

naboer

Koder af skemaer med 2000-nummer skriver: ”fra nu af: hvis intet andet står anført, er der
tale om naboer”
2418

Alle mulige vidner afhøres, da denne sag også omhandler adskillige røverier begået mod massageklinikker (samme g-mand). lige fra folk der har set og genkendt g-mand pga. video vist i tv.

2419

samme.
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2429

Nogle vejarbejdere afhøres, de har opholdt sig meget tæt på g-stedet og har set
offer gå forbi.

2446

2 politiassistenter

2460

lærer og skoleinspektør.

2463 og 2464 Vidner der har været på samme værtshus som offer
2479

to taxachauffører som offer, veninde og g-mand har kørt med afgiver forklaring.

Skema 4004 Naboer, efterforskning
Skema 4006 Kvindekrisecenter, udlændingestyrelsen, socialrådgiver på kommunen, politibetjent
Skema 4007 Folk der reagerer på signalement i nyheder
Skema 4010 Lære
Skema 4014 efterforskning
Skema 4015 efterforskning
Skema 4016 pædagog
Skema 4017 naboer
Skema 4018 Folk der henvender sig til politiet
Skema 4021 Folk der bliver kontaktet af politiet (naboer, mulig G- men, etc.)
Skema 4025 Medarbejde fra benzinstation
Skema 4036 Folk som var/arbejdede på restauranten
Skema 4054 Forstander, socialrådgiver, ekspedient, chauffør
Skema 4057 Folk der henvender sig til politiet
Skema 4058 Lærer
Skema 4059 Pædagog
Skema 4065 Pædagog, institutionsleder
Skema 4066 En person som er i området på G-tidspunkt
Skema 4073 Naboer, socialrådgiver
Skema 4081 G-mandens ven
Skema 4101 Kommune medarbejde
Skema 4102 Kommune medarbejde
Skema 4101 Telia, buschauffør
Skema 4109 Folk der henvender sig til politiet, nogle chauffør der afleverer varer på det tidspunkt
Skema 4114 Han arbejder i diskoteket
Skema 4115 Folk der arbejder i firmaet hvor G-manden arbejder
Skema 4120 Folk der arbejder i hendes skole
Skema 4121 Leder i den pension hun bor i
Skema 4128 Folk der arbejder i den institution hun bor i
Skema 4142 Folk der arbejder i den institution hun bor i
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Skema 4161 En kvinde der reagerer over signalementet
Skema 4173 Mand som hørt om sagen i Radioavisen
Skema 4175 Folk som var i diskoteket
Skema 4201 Folk der henvender sig til politiet
Skema 4202 Folk der henvender sig til politiet
Skema 4209 Folk der henvender sig til politiet, folk der arbejder med hende eller var i skoleområdet på G-tid
Skema 4216 Folk der arbejder i det diskoktet hun var i
Skema 4221 Social rådgiver
Skema 4230 Socialvæsenet
Skema 4234 Person der bor tæt på G-sted
Det må anbefales, at der i næste undersøgelse oprettes en variabel til de vidner, der udspørges for at undersøge, om de har hørt/oplevet noget under voldtægten – det virker nemlig ikke
helt korrekt at kode dem som øjenvidner, idet de jo ikke ser forbrydelsen.

E169. Vidner, opklaring
Kun én svarmulighed.
Der vælges den ”stærkeste” betydning, dvs. direkte årsag som stærkest. Dette gøres også,
hvis der er flere vidner, og kun nogle har direkte betydning for sagens opklaring.

E171. Teknisk afdeling
Kun én svarmulighed, enten ja eller nej.
Variablen går på, om teknisk afdeling er blevet tilkaldt til stedet eller ej. Afgørende for om de
tilkaldes, er at den enkelte betjent vurderer, at der er spor at sikre (er der overhovedet et
gerningssted). Det er ikke et ressourcespørgsmål (ifølge koderen på den tidligere undersøgelse).
Såfremt ingen oplysninger om teknisk afdeling findes i sagen kodes ”nej”. Vi har ikke ”uoplyst”-svarmulighed med, idet det vil fremgå af sagen, hvis teknisk afdeling har været der. Ingen oplysninger = de har ikke været der.

E181-189. Sportype
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej ved hver enkelt).
Tidligere har der kun kunne noteres 3 slags spor. Ifølge koderen i den tidligere undersøgelse
var der heller ikke flere spor end det. I denne undersøgelse kan alle slags spor afkrydses. Det
er muligt, der i den tidligere undersøgelse kun blev kodet for spor fundet/noteret af kriminalteknisk afdeling, i denne undersøgelse noterer vi også sporene udtaget ved en eventuel retsmedicinsk afdeling (herunder også voldtægtscentre), såfremt de er brugbare (altså kodes ikke
negleskrab, selvom dette udtages, såfremt der ikke findes noget i skrabet, der kan anvendes
til at fastslå DNA eller til at give indtryk af kamp, f.eks. hvis det er hud og/eller blod).
Oplysningen om, at der ingen spor er fundet/undersøgt i sagen fremgår af næste variabel
(E191).
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Vi koder for alle de spor, der bliver fundet. Dvs uanset hvilken rolle sporene spiller i opklaringen, så noterer vi dem – også selvom de ikke er brugt til noget bevismæssigt. Sporene kan
f.eks. være unødvendige, hvis g-manden tilstår, men vi koder dem under alle omstændigheder. Dog koder vi ikke f.eks. for negleskrab, selvom det er udtaget, hvis der ikke er noget
brugbart spor i negleskrabet jf. ovenstående. Dvs det skal være spor, der kan anvendes til at
finde g-manden med.
”Blod” kodes ikke, såfremt der blot er udtaget blodprøve til promillevurdering. Om promilleerklæring foreligger kan ses i anden variabel.
Vi har tilføjet en ny kategori spor: ”DNA fra g-manden”. Denne kodes, såfremt der er udtaget
DNA-prøve af g-manden. Det være sig både DNA fra g-manden selv, men også hvis der findes
DNA fra g-manden på kvinden. Vi koder kun for DNA, såfremt der har været nok materiale til
at fastslå DNA – det er IKKE nok, at der er udtaget prøve til vurdering af DNA.
DNA-profilens rolle i opklaringen/sigtelse fremgår af variabel E192. Hvis der således er fundet
DNA, men det ingen betydning har haft for opklaringen (jf E192), kan det skyldes, at Dnaprofilen er fundet alene udfra en blodprøve af manden, dvs. der fandtes intet på offeret
(sæd/blod/negleskrab), og Dna’en har således ikke kunne bevise noget.
Til næste undersøgelse: evt. oprette flere spor-kategorier ”billeder (af kvinden)”, ”gstedsundersøgelse”. I denne undersøgelse vil man typisk kunne aflæse, om der er sket undersøgelse af g-stedet ud fra variablen om teknisk afdeling (variabel E171). Det er dog ikke altid
det samme, idet teknisk afdeling kan undersøge andet end g-sted (f.eks. knogler, tøj). ”Blod”
kunne f.eks. deles op i ”Blod til promille-erklæring” og ”Blod øvrigt”, idet der er stor forskel på,
om der findes blodspor f.eks. på g-stedet og om der tages en blodprøve for at måle alkoholindtagelsen.
Andet:
Skema 1

Gipsafstøbning af fodspor (uvedkommende har destrueret dem)

Skema 10

Knogler fra påstået myrdet barn (barn født pga voldtægten)

Skema 28

Bind

Skema 36

T-shirt fra bil brugt til at trække over hendes hoved. Reb/kabler i bil, vurderet
som egnet til at fremkalde frygt hos offer.

Skema 76

Videooptagelse, bamse, kuglepen (offers DNA).

Skema 77

Videooptagelse

Skema 164-165 Hendes DNA findes på hans penis
Skema 203 Blad fra træ i hendes sko
Skema 213-214 ur med remmen revet af
Skema 210 + 216 Sten, hjørne af fortovsflise
Skema 217 Glas + øldåser
Skema 218 Glas, bind, toiletpapir
Skema 219-220 støvlespænde fra g-mands støvle
Skema 221 computere m notater + mails
Skema 268-269 håndjern, tøj/tørklæde brug v flugt, grillspyd, kassettebånd, viskestykke m
blod
Skema 431 uåbnede kondompakker på g-stedet.

110

Skema 492 K’s DNA på GM’s penis
Skema 523-25 I forb. m efterforskning af narkosag er GM3’s tlf. aflyttet og dermed afsløres i
hvert fald de 2 af GM
Skema 551 hun løber med hans mobiltelefon, hvorigennem han findes, idet hans chefs tlf.
nr. står i telefonbogen
Skema 559 hakker i døren efter kniv – HUN ville slå ham ihjel bagefter
Skema 602 hun har hans bukser, en sko, kørekort, nøgler med hjem…(mistanke om falsk)
Skema 735 rigtig mange udskrifter af deres e-mail korrespondance – sendes til NEC ikke
KTA, men KTA alligevel afkrydset her i stedet
Skema 755-758

blade i skeden (fra skoven)

Skema 801 celler fra K’s vagina på GM’s penis
Skema 826 hendes DNA på hans fingre (efter slag), fedtpletter rundt omkring i soveværelset
fra slag med stegepande, afføring på vinflaske (han har indført i K’s endetarm)
Skema 844 celler fra K’s vagina på GM’s penis
Skema 846 kondom
Skema 849 kondompakke (muligt en cremeduft- pakke i stedet, uklart i sagen) + et tæppe
bredt ud på skovbunden
2003

Der findes i sagen papstykker, hvorpå der står skrevet: ’Jeg får dig igen, bare
vent’, ’Jeg kommer og tager dig’, ’du tror nok jeg er færdig med dig, men du tager fejl, jeg kommer igen’ og ’jeg kommer og spiser dig’! Disse bliver hængt op
uden for huset efter voldtægten.

2013:

I nærheden af g-sted findes, tre ølflasker, omslag til et pornoblad, et cigaretskod
og en cigaretpakke. Derudover har g-mand givet offer en 200 krone seddel til at
dække udgifterne til hendes iturevede tøj.

2108

Man finder en agurk i offers seng (hun er multihandikappet kan ingenting og ikke
bevæge sig).

2125

Kondom nær g-sted.

2131

Fundet kondom på g-sted.

2150

dildo

2173

Videokamera, hvor g-mand har optaget offer mens hun klæder sig af…

2194

g-mand er blevet optaget på video

2214

Der bliver fundet en brugt tampon, en luftpistol, et brugt kondom. Ingen af tingene bliver dog brugt, da g-mand bliver taget på fast gerning og hans makker
indrømmer overfor politiet, hvad ”vennen” har gjort.

2215

samme som ovenstående – det er denne g-mand der er = vennen.

2216

ved siden af sengen, finder man den livrem, som g-mand har brugt til at strangulere offer med.

2261

politiet finder et kamera med billeder af g-mand og offer i seksuel…

2263

der findes et kondom med sæd i ved siden af g-stedet, men g-mand vedkender
sig det.

2336

offers dna (celler fra skede) findes på en ølflaske som g-mand har indført i offers
skede.
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2344

man finder dynebetræk og tæpper m. blod på, derudover blod på gulvet.

2354

kondom med sæd findes i offers bukser

2356

Cigaretskod med dna på.

2414

kondom

2479

Breve/tegninger som offer og veninde har skrevet til g-mand, toiletpapir som
offer har
tørret sig med efterfølgende

Skema 4002 Hendes DNA findes under hans negle
Skema 4012 Kondom
Skema 4017 skod, dækaftryk
Skema 4050 abortmaterialet er sikret i hospitalet
Skema 4051 abortmaterialet er sikret i hospitalet
Skema 4220 Hår fra G-manden

E191. Spor/opklaring
Kun én svarmulighed.
Variablen går på sporenes betydning for opklaringen.
Også her er opklaring lig med sigtelse.
I den tidligere undersøgelse var det kun i 2 pct. af alle sager, at spor var direkte årsag til opklaring. Det skyldes ifølge koderen i den tidligere undersøgelse, at der sagtens kan være mange spor, der ikke bliver til noget brugbart.
Hvor stor rolle sporene spiller i opklaringen vil altid være et skøn fra kodernes side, for det
fremgår ikke direkte af sagen.
I den tidligere undersøgelse sprang man variablene over, hvis der ingen sigtelse var (sigtelse
= opklaring) – og formentlig også hvis der ingen spor var. Dengang var der kun 3 svarmuligheder: 1. direkte årsag til opklaring 2. medvirkende årsag til opklaring 3. ikke medvirkende til
opklaring. I den nye undersøgelse går vi frem efter princippet om, at der skal være et svar til
hver variabel. Derfor har vi tilføjet svarmulighederne ”ingen spor” og ”spor, men ingen sigtelse”.
Såfremt der er spor, men ingen sigtelse, kodes ”spor, men ingen opklaring/sigtelse”.
Er der hverken spor eller sigtelse, kodes ”ingen spor”.

E192. Spor, DNA-profil
Kun én svarmulighed.
Ny variabel i forhold til den tidligere undersøgelse.
Opklaring er lig med sigtelse.
Variablen går på DNA-profilens betydning for opklaringen.
Hvor stor rolle DNA spiller i opklaringen vil altid være et skøn fra kodernes side, for det fremgår ikke direkte af sagen.
Såfremt der er DNA, men ingen sigtelse, kodes ”DNA, men ingen opklaring/sigtelse”.
Er der hverken DNA eller sigtelse, kodes ”ingen DNA”.
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E193. Billedforevisning/opklaring
Kun én svarmulighed.
Opklaring lig med sigtelse.
Variablen går på billedforevisningens rolle i opklaringen.
Hvor stor rolle billedforevisning spiller i opklaringen vil altid være et skøn fra kodernes side, for
det fremgår ikke direkte af sagen.
Billedforevisning er forevisning af forbryder-album på politistationen.
I den tidligere undersøgelse sprang man variablene over, hvis der ingen sigtelse var (sigtelse
= opklaring) – og formentlig også hvis der ingen billedforevisning var. Dengang var der kun 3
svarmuligheder: 1. direkte årsag til opklaring 2. medvirkende årsag til opklaring 3. ikke medvirkende til opklaring. I den nye undersøgelse går vi frem efter princippet om, at der skal være
et svar til hver variabel. Derfor har vi tilføjet svarmulighederne ”ingen billedforevisning” og
”billedforevisning, men ingen sigtelse”.
Såfremt der er billedforevisning, men ingen sigtelse, kodes ”billedforevisning, men ingen opklaring/sigtelse”.
Er der hverken billedforevisning eller sigtelse, kodes ”ingen billedforevisning”.

E194. Billedfremstilling/opklaring
Kun én svarmulighed.
Opklaring lig med sigtelse.
Billedfremstilling er, når tegner for politiet tegner et billede af g-manden udfra offers eller vidners forklaring.
Variablen går på en eventuel tegnings rolle i opklaringen.
Hvor stor rolle billedfremstilling spiller i opklaringen vil altid være et skøn fra kodernes side, for
det fremgår ikke direkte af sagen.
I den tidligere undersøgelse sprang man variablene over, hvis der ingen sigtelse var (sigtelse
= opklaring) – og formentlig også hvis der ingen billedfremstilling var. Dengang var der kun 3
svarmuligheder: 1. direkte årsag til opklaring 2. medvirkende årsag til opklaring 3. ikke medvirkende til opklaring. I den nye undersøgelse går vi frem efter princippet om, at der skal være
et svar til hver variabel. Derfor har vi tilføjet svarmulighederne ”ingen billedfremstilling” og
”billedfremstilling, men ingen sigtelse”.
Såfremt der er billedfremstilling, men ingen sigtelse, kodes ”billedfremstilling, men ingen opklaring/sigtelse”.
Er der hverken billedfremstilling eller sigtelse, kodes ”ingen billedfremstilling”.

E195. Konfrontation/opklaring
Kun én svarmulighed.
Opklaring lig med sigtelse.
Konfrontation er når offer eller vidner får én eller flere personer stillet op hos politiet – hvorved
offer/vidner kan udpege den, de mener, er g-manden.
Er der taget billeder af en række mand, der står opstillet som ved konfrontation (dvs. med
numre på hver mand), og vises disse til vidner og/eller offer, kodes det ikke som konfrontation, men som billedforevisning.
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Hvor stor rolle konfrontation spiller i opklaringen vil altid være et skøn fra kodernes side, for
det fremgår ikke direkte af sagen.
I den tidligere undersøgelse sprang man variablene over, hvis der ingen sigtelse var (sigtelse
= opklaring) – og formentlig også hvis der ingen konfrontation var. Dengang var der kun 3
svarmuligheder: 1. direkte årsag til opklaring 2. medvirkende årsag til opklaring 3. ikke medvirkende til opklaring. I den nye undersøgelse går vi frem efter princippet om, at der skal være
et svar til hver variabel. Derfor har vi tilføjet svarmulighederne ”ingen konfrontation” og ”konfrontation, men ingen sigtelse”.
Såfremt der er konfrontation, men ingen sigtelse, kodes ”konfrontation, men ingen opklaring/sigtelse”.
Er der hverken konfrontation eller sigtelse, kodes ”ingen konfrontation”.

E201-206. Sigtet i sagen
Talværdi, dvs tal for antal sigtede men også brug af koder f.eks. 990 (ingen sigtede i sagen)
eller 999 (uoplyst).
Alle sigtelser/forhold tælles med. Dvs er en gerningsmand tiltalt for både fuldbyrdet voldtægt
og for medvirken til anden tilstedeværende gerningsmands voldtægt, tæller handlingerne både
i § 216 og i § 23 jf. § 216.
I den gamle undersøgelse er kun sigtede og ikke tiltalte opgjort. Hvem der er tiltalt, kan man
se ud af de senere variable om domme mm. Man kan naturligvis kun få en dom, såfremt man
har været tiltalt.
Såfremt der rejses sigtelse for andet end §§ 216-217 (inkl. § 23 medvirken og § 21 forsøg),
koder vi antal sigtede, men kan ikke kode andre strafferetlige forhold, idet svarmulighederne
er begrænsede til §§ 216 og 217. Ved næste undersøgelse vil det være en god idé at tilføje
svarkategorier, f.eks. ”andre sædelighedsforbrydelser”, ”trusler” og ”vold” samt ”andet”.
Er der rejst sigtelse for anden kønslig omgængelse § 224 jf. § 216, koder vi det som § 216. I
næste undersøgelse vil det være en god idé at have den kategori for sig selv, således at man
via denne variabel kan udskille voldtægt og anden kønslig omgængelse (i denne undersøgelse
kan det dog stadig udskilles via variablene om sex-typer i B111-B191).
Den sigtelse, vi noterer, skal omhandle forbrydelsen mod kvinden ikke andre forhold.
Afhørt med en sigtets rettigheder: (vil typisk fremgå af sagen ved at der på afhøringsrapporten
står, at g-manden er gjort opmærksom på, at han ikke har pligt til at udtale sig). Er g-manden
afhørt med en sigtets rettigheder koder vi ham også her – med mindre kvinden siger, det ikke
er ham, eller det på anden måde bliver åbenlyst, at det ikke kan være ham.
Til næste undersøgelse er det en god idé, at splitte variablen antal sigtede op i hhv sigtede og
afhørte uden sigtelse.
NB: ovenstående er muligvis ikke kodet konsekvent, så antallet af fundne GM skal ikke vurderes herudfra.
I ét tilfælde har vi en sag, hvor 2 g-mænd sigtes for forsøg på voldtægt, men vi koder dem
ikke, idet kvinden via foto er sikker på, at det ikke er dem. De blev blot anholdt og sigtet, fordi
de var i nabolaget. Sagen er noteret som uopklaret. Dvs at der i datamaterialet kan være sager, hvoraf det i denne variabel fremgår, at der ingen sigtede er – det betyder blot at ingen gmand er sigtet i sagen! (jf. skema 210)
Hvis g-manden sigtes for andet end voldtægt – og slet ikke voldtægt, noterer vi dermed antal
sigtelser og beskriver typen af sigtelse her:
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E211-214. Flere i forening, ifølge offeret (gruppevoldtægt)
Der kodes et skema pr. g-mand – også for så vidt angår afsnittene, der ikke omhandler gmanden. På den måde forsøges det at kode relationen til den enkelte g-mand, dvs. kendte
kvinden f.eks. den ene g-mand men ikke de andre, kan dette aflæses - herunder også hvad
den enkelte g-mand gjorde mod kvinden.
Journalnummeret er således det felt, der forbinder gruppevoldtægtssagerne.
Der vil være sager, hvor kvinden ikke er klar over, hvem der gør hvad mod hende, f.eks. fordi
hun fortrænger eller er ”væk”/i chok. I disse tilfælde noteres på et separat dokument (resumeerne), hvad kvinden har været udsat for, mens der i de elektroniske skemaer nødvendigvis
må noteres ”uoplyst” eller ”husker ikke/ved ikke”.
Der er enkelte undtagelser for den individuelle kodning af g-mændene:
Kvindens modstand. Gør hun modstand mod de første 3, der voldtager hende, men giver op
senere overfor de sidste 2, kodes al den modstand, hun har gjort i alle 5 g-mænds skemaer.
Det gøres ud fra den forudsætning, at hvis g-mændene hele tiden har været til stede, så har
de også oplevet hendes modstand, og hvis vi ikke koder den første modstand kvinden gør, vil
det i skemaet fremstå som om, hun slet ikke har gjort modstand.
En anden undtagelse er fremgangsmåder (vold mm). Hvad én g-mand gør over for kvinden for
at opnå voldtægten, ”tæller” også for de andre g-mænd, idet det formentlig har været med til,
at de har opnået samleje efterfølgende. For kvinden er det under alle omstændigheder medvirkende til, hvorledes hun oplever alle voldtægterne, hvis hun f.eks. er blevet slået af 1 gmand, men ikke af de andre – hun vil formentlig stadig opleve, at der blev brugt vold mod
hende og det er således medvirkende til, at de andre g-mænd opnår samleje eller andet. Der
kan også tænkes andre tilfælde, f.eks. binder én g-mand kvinden, således at hun ikke kan gøre modstand, koder vi også, at de øvrigt g-mænd har bundet hende (under ”fremgangsmåder”).
En tredje undtagelse er B461”årsag til manglende fuldbyrdelse af voldtægten”. Er g-manden
”kun” medvirkende, giver det ingen mening, at skrive at forbrydelsen ikke er fuldbyrdet, såfremt det faktisk var meningen at den pgl. g-mand ”kun” skulle medvirke. Her kodes altså
samlet set, om forbrydelsen af fuldbyrdet, dvs. om der er sket indtrængning.
Såfremt kvinden ikke kan huske det nøjagtige tal, f.eks. fordi hun er ”væk” eller bevidstløs,
kan koder i stedet for tal indtastes. Siger hun f.eks. ”mange”, tastes koden for mange.
Der skal kodes hvor mange g-mænd, der gør hvad mod kvinden. Dvs er det en sag med 3 gmænd, hvor den ene holder vagt, den anden gennemfører voldtægt, mens den tredje g-mand
holder kvinden, kodes der 1 i ”antal §§ 216-217” og 2 i ” antal §§ 216-217 jf. § 23”. Forsøger
g-manden, der holder kvinden, også at gennemføre voldtægten, men bliver f.eks. afbrudt pga
vidner, kodes denne g-mand OGSÅ som 1 i ”antal §§ 216-217 jf. § 21”.
Andet eksempel: kører g-mand A bilen samtidig med, at B voldtager kvinden på bagsædet,
hvorefter de bytter roller kodes 2 i ”antal §§ 216-217” samt 2 i ”antal §§ 216-217 jf. § 23”.
Dvs der kodes i alt 4 (2+2) i E212-E214, selvom der reelt kun er 2 g-mænd. Dvs antal gmænd kan kun reelt aflæses i E211.
Anmelder kvinden voldtægt, og vi senere finder ud af, at der er tale om oral og/eller anal kodes det under § 216-217.
NB: skema 332, kvinden fortæller først at hun blev voldtaget af én, dernæst siger hun de var
3. Kodet efter hendes første forklaring – læs resume.
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E221. Anholdelse, periode efter anmeldelse
Kun én svarmulighed.
Nogle tider står i flere variable. I så tilfælde, f.eks. hvis 2 døgn, vælges den variabel, hvor tiden er understreget.
Såfremt der er flere anholdelser f.eks. af flere gerningsmænd nævnes tiden for den første anholdelse.
Det er tiden fra anmeldelse til anholdelse. Hvis der er stor forskel på resultatet ift den tidligere
undersøgelse KAN det skyldes, at der tidligere er målt fra tiden for forbrydelsen (koderen i den
tidligere undersøgelse var ikke 100 % sikker på, at der var målt fra anmeldelsestidspunktet,
men mente det).

E222. Anholdelse periode efter gerningens afslutning
Kun én svarmulighed.
Nogle tider står i flere variabler. I så tilfælde, f.eks. hvis 2 døgn, vælges den variabel, hvor
tiden er understreget.
Såfremt der er flere anholdelser f.eks. af flere gerningsmænd kodes tiden for den første anholdelse.
Såfremt der er flere voldtægter kodes efter den sidste voldtægt.

E223. Anholdelsesår
Årstal, 4-cifret
Hvis flere voldtægter kodes efter den sidste voldtægt.

E224. Anholdelsesdato
Kun dagen ikke måneden tastes ind (1-31).
Hvis flere voldtægter kodes efter den sidste voldtægt.

E225. Anholdelsesmåned
Kun én svarmulighed.
Hvis flere voldtægter kodes efter den sidste voldtægt.

E226. Anholdelsesugedag
Kun én svarmulighed.
Hvis flere voldtægter kodes efter den sidste voldtægt.

E227. Anholdelsestidspunkt
Kun én svarmulighed.
Hvis flere voldtægter kodes efter den sidste voldtægt.
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E228. Hovedårsag til opklaring
Kun én svarmulighed.
Ny variabel i forhold til den tidligere undersøgelse. For at have årsagen til opklaring samlet ét
sted.
Det udslagsgivende for opklaringen kodes – men det vil være et skøn fra kodernes side. Såfremt flere spor indgår med lige stor vægt, beskrives metoden for kodning her i kodebogen.
Der kodes kun en årsag, såfremt der er rejst sigtelse – er der ingen sigtelse kodes ”ingen opklaring” (opklaring = sigtelse).
”Offers udpegning” er også udpegning af g-mand udfra navn, adresse eller lignende, herunder
også telefonnummer.
”Efterlysning” er også, når sagen omtales i medierne og flere ofre melder sig.
NB: i en del af de 17 skemaer der har forbindelse med en enkelt sag (skema 349-365) er der
kodet, at årsagen er, at g-manden melder sig selv. Det skyldes, at g-manden fortæller politiet
om en del forbrydelser, da han tages på fersk gerning.
”Spor” er også skader på kvinden.
Andet:
Skema 78

Han pågribes i anden sag, fordi kvinden i den sag får alarmeret beboere, der
fanger ham.

+ skema 79
+ skema 80
Skema 224 Han genkendes af offer i anden sag og tilbageholdes derfor, foto forevises, pigen
genkender ham 100 % sikkert.
+ skema 225
Skema 259+260+262+263+264+267 Via snak m veninden som kender nogle af fyrene,
kommer de sammen frem til, hvem der var i skurvognen, dvs delvist pga signalement/vidners hjælp samt kendskab til enkelte af fyrene selv.
Skema 331 Han anholdes fordi han skal sættes ud af sin lejlighed med politiets hjælp – og
de finder hash. Han afhøres UDEN sigtelse vedr. voldtægtssagen.
Skema 349 Han anholdes i anden seksualsag, der ligner, og tilstår også denne, da han spørges. Kvinden blev tidligere sigtet for falsk anmeldelse for forbrydelsen og må
selv henvende sig da hun læser om denne sag i medierne
Skema 396-397 Han henvender sig hos politiet med pigens taske, opgiver navn.
Skema 454 politiet henvender sig til kvinden pga andre anmeldelser om lægen
Skema 474 Politi fatter mistanke idet han bor i ejendommen, men giver signalement om en
anden – der er noget ved ham, der er mærkeligt. Da de vil tale med ham igen er
han løbet væk fra det center, hvor han var (samme dag), men de fanger ham på
flugten og han indrømmer.
Skema 476 han ringer til hende hvorved hans tlf.nr. afsløres (falsk anm)
Skema 523-525
GM telefonaflyttes i forb. m narkosag, af samtalerne fremgår, at de 3
har voldtaget K og afpresset hendes escort arbejdsgiver før de ville tilbagelevere
K.
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Skema 646 GM findes idet offer i lign sag få minutter forinden har taget nummeret på GM’s
bil.
Skema 806 GM anholdes i anden sag, og da K hører om den, kontakter hun politiet og fortæller om det voldtægtsforsøg, hun var udsat for. GM erkender via billede at hun
var den kvinde, han var sammen med i løbet af aftenen, blot var det hende, der
fulgte efter ham..
2015

Der bliver rejst sigtelse i denne sag, primært fordi g-mand har to andre verserende sager kørende for det samme - § 216 jf. 21. Politiet har annonceret efter
ofre i avisen.

2166

Offer bider g-mand kraftigt i tungen. Han opsøger derfor skadestuen, hvor han
bliver syet i tungen. Politiet får derefter kendelse til at hospitalet oplyser identitet på en der er blevet skade i tungen, hvilke de gør. G-mand bliver herefter pågrebet.

2185

Offer kan huske taxaens registreringsnr.

2194

g-manden er blevet optaget på et overvågningskamera. Dette klip bliver vist i
tv-lorry, hvorpå flere vidner ringer ind med kendskab til g-manden, bl.a. en sygeplejerske fra anstalten ved Herstedvester, der kan kende g-mand. Altså en efterlysning, der er kodet efterlysning.

2227

Da de to andre g-mænd i sagen bliver anholdt, holder g-mand i en bil i nærheden, politiet får v. denne lejlighed oplyst identitet på alle disse drenge der sidder
i denne bil. Efterfølgende finder de ud af, at han også har været inde over jf. telefonsamtaler og de anholder ham derfor.

2295

g-mand udfindes via mobil tlf. nr. på offers mobil. Offer og g-mand har ringet
sammen inden voldtægten.

2305

Naboer afhøres, de fortæller bl.a. at de denne morgen ikke har fået deres avis.
Politiet kontakter derfor avisomdelingen, som oplyser dem om, hvem der deler
aviser ud på denne rute. De ringer herefter til ham som er g-mand og han tilstår umiddelbart.

2321

Offer har fået et lift af to g-mænd, de har også medtaget en anden pige, som
dog kun er med på noget af vejen. Denne pige har tidligere på aftenen, givet sit
tlf. til den ene af g-mændene, og han ringer til hende nogle dage efter. Man kan
ikke umiddelbart læse hans tlf. nr. på nr.-viseren, men Tele DK oplyser herom.

2322

samme

2330

Umiddelbart efter gerningen følger politihundene ’spor’ til en campingvogn, hvor
g- mand bor.

2335

Offer anmelder først dette forhold 8 måneder efter det er passeret. Umiddelbart
efter overfaldet går hun imidlertid til læge med hendes skader for vold. Lægen
tager billeder af skaderne, hvilket er den væsentligste årsag til at g-manden bliver dømt udover hendes udsagn.

2391

Politiet henvender sig på g-mands bopæl fordi han dagen forinden har været
sammen med offer. Offer har ikke sagt at det var denne mand, hun har sagt der
var tale om en ukendt g-mand. Da politiet henvender sig for at fortælle, hvad
det drejer sig om, siger sigtede med det samme, at han og offer havde forsøgt
samleje dagen forinden, hvorfor han anholdes og sigtes. Offer bliver dog ved at
sige, at det ikke var g-mand der gjorde noget mod hende.

2412

Sag 411 er hovedårsag til opklaring, denne voldtægt bliver begået efter denne
gerning. Der er tale om måske 20 min. senere, en fuldbyrdet grov voldtægt,
hvor der bliver sat en massiv eftersøgning i gang.
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E231. G-mandens deltagelse i opklaringen
Kun én svarmulighed.
Hvis g-manden henvender sig til politiet, fordi han ”ude i byen” har hørt, at han er anklaget –
eller at politiet gerne vil tale m ham, koder vi det i ”g-mand melder sig hos politiet, men tilstår
intet (f.eks. fordi han er eftersøgt)”.
Svarkategorien ”ingen g-mand fundet” kan også dække over sager, hvor kvinden har udpeget
en bestemt g-mand, men denne kontaktes/sigtes slet ikke. F.eks. sket i en sag, hvor datter
anmelder far for voldtægt, men sagen ”bliver ikke til noget” for ved første afhøring har politiet
ikke tid til hende alligevel, og ved anden afhøring møder hun ikke op. Ved anmeldelsen afleverer hun en skriftlig fortælling om, hvad der er foregået (vi undrer os i øvrigt over, at der ikke
er gjort mere ved sagen…).
Afhøres den udpegede g-mand, men sigtes han ikke – koder vi ikke her ”ingen g-mand fundet”
men beskriver i stedet hans eventuelle deltagelse (udfra princippet om at vi koder, hvem kvinden forklarer er g-manden).
NB: i en del af 17 skemaer (skema 349-365) fra samme sag er der kodet, at g-manden anmelder forbrydelsen. Det skyldes, at g-manden fortæller politiet om en del forbrydelser, da
han tages på fersk gerning.
2010

kodning 4/ g-mand melder sig selv, fordi han hører fra sine venner, at offer har
anmeldt forsøg på voldtægt.

E232. Tilståelse af voldtægt
Kun én svarmulighed.
Tilståelse af forsøg på voldtægt kodes også som tilståelse af voldtægt. Dog ikke hvis g-manden
tilstår forsøg, men siger, at han fortrød og dermed trådte tilbage fra forsøget. I det tilfælde
kodes ”Nej, ingen tilståelse”.
Vi har flere sager, hvor g-manden tilstår til politiet i første omgang, men trækker tilståelsen
tilbage, når han kommer i retten. Disse koder vi som ”ingen tilståelse”, men vil anbefale, at
der i den næste undersøgelse tilføjes den svarmulighed.
Svarkategorien ”ingen g-mand fundet” kan også dække over sager, hvor kvinden har udpeget
en bestemt g-mand, men denne kontaktes/sigtes slet ikke. F.eks. sket i en sag, hvor datter
anmelder far for voldtægt, men sagen ”bliver ikke til noget” for ved første afhøring har politiet
ikke tid til hende alligevel, og ved anden afhøring møder hun ikke op. Ved anmeldelsen afleverer hun en skriftlig fortælling om, hvad der er foregået.

E233. Tilståelse af anden seksuel forbrydelse
Kun én svarmulighed.
Anden seksualforbrydelse end voldtægt – overfor kvinden.
Seksualforbrydelse dækker over alle andre forbrydelser jf. straffelovens kap. 23 og 24 end §§
216-217.
Svarkategorien ”ingen g-mand fundet” kan også dække over sager, hvor kvinden har udpeget
en bestemt g-mand, men denne kontaktes/sigtes slet ikke. F.eks. sket i en sag, hvor datter
anmelder far for voldtægt, men sagen ”bliver ikke til noget” for ved første afhøring har politiet
ikke tid til hende alligevel, og ved anden afhøring møder hun ikke op. Ved anmeldelsen afleverer hun en skriftlig fortælling om, hvad der er foregået.
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Erkendt anden sædelighedsforbrydelse:
Skema 4

§ 222, stk. 1 jf. § 21 (samleje med barn under 15 år).

Skema 15

§ 224 jf. § 216 (fingre i vagina – han dømmes desuden for forsøg på voldtægt)

Skema 59

Hun er under 15 år – han vidste godt, man ikke måtte have sex, han er selv 13.

Skema 78

Kun blufærdighedskrænkelse – ikke § 224 jf § 216, stk. 1 + vold (2 spark)

+ skema 79
+ skema 80
Skema 145 sex m mindreårig
Skema 169 Sex m mindreårig
Skema 199 Blufærdighedskrænkelse v. at tage billeder + beføle og slikke krop samt anden
kønslig omgang v. oral + onani + fingre i skede
Skema 206 § 232
Skema 391 samleje med mindreårig (§ 222, stk. 1)
Skema 445 samleje med mindreårig (§ 221, stk. 1)
Skema 446 samleje med mindreårig (hun er 8)
Skema 474 han indrømmer forsøg på voldtægt af pigen – hun er 4½ år
Skema 481 samleje med barn under 12 år
Skema 482 samleje med barn under 15 år
Skema 514 anden kønslig omgang (finger i skede) m barn på 9-10 år
Skema 515 medvirken til anden kønslig omgang (jf. skema 514) ved at stå i vejen så hun
ikke kunne komme væk
Skema 529 Samleje m. barn under 15 – han er selv under 15 og sigtes ikke
Skema 540 anden kønslig omgang med barn under 12 år
Skema 552 tager tøjet af 4-årig, nægter dog berøring – dvs. tilståelse af blufærdighedskrænkelse.
Skema 569 samleje med barn under 15 år
Skema 579 samleje med barn under 15 år (13 år)
Skema 644 samleje og anden kønslig omg med steddatter – både under og over 15 år
Skema 645-646 blufærdighedskrænkelse ved onani foran de to piger
Skema 657 samleje med barn under 15 år (13 år)
Skema 690 anden kønslig omgang med barn under 12 år
Skema 696 at have udnyttet hende – hun var ”fra den”, ”underlig”.
Skema 714 samleje med barn under 15 år (14 år)
Skema 749 samleje med barn under 15 år (13 år)
Skema 852 samleje med barn under 15 år
Skema 866 samleje med barn under 15 år
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Skema 877 anden kønslig omgang med pige på 14 år – finger i skede
Skema 900 samleje med steddatter – efter fyldt 15 år
Skema 925 fingre i skede
2009

g-mand tilstår at have haft samleje med pige på 14 år. Han er selv 15 år. Han
bliver tiltalt for § 222. Senere frafaldes denne jf. 722, stk.2.

2028

G-mand tilstår delvis vold mod offer, da han indrømmer at han har taget hårdt
fat i offer.

2148

G-mand tilstår at have udøvet vold mod offer ligesom han erkender at have
smadret
hendes mobiltelefon.

2237

g-mand indrømmer at have voldtaget sin klassekammerat, han er klar over, at
hun kun er 14 år.

2281

tilstår at han har haft et seksuelt forhold til sin halvsøster gennem flere år – at
de
har levet som kærester, påstår han.

Skema 4054 Overtrædelse af straf. § 244 (vold) og § 10, stk. 3 jf. 4 stk. 1 (lov om våben og
eksplosivstoffer)

E234. Tilståelse af anden ulovlig gerning end seksualforbrydelse
Kun én svarmulighed.
Beskriv her i kodebogen, hvad gerningsmanden tilstår. Der skal være tale om tilståelse af kriminelle handlinger, og det skal være overfor kvinden – anden kriminalitet er ikke med i denne
variabel.
Den ulovlige gerning behøver ikke være i forbindelse med voldtægten.
Hvilken gerning tilstår g-manden:
Skema 6

Tilstår i retten slag i ansigtet (§244-vold)

Skema 28

Tilstår vold til politiet, de anholder ham på g-stedet. Tilstår ét slag i ansigtet
(hun har brækket næse og helt lukket øje), kvinden siger, hun fik flere knytnæveslag i ansigtet.

Skema 35

Tilstår at have givet hende en lussing, for at få hende til at slappe af…hun har
mange skader.

Skema 49

Vold (slåskamp) før samlejet

Skema 56

Hærværk, ødelæggelse af tøj, senere trusler – alt sammen sket v senere end
voldtægten

Skema 65

§ 244 vold (ét slag) + ulovlig indtrængning § 264, stk. 1, nr. 1.

+ skema 74
+ skema 75
Skema 66

Hærværk (nogle timer efter voldtægten vender han tilbage til huset og smadrer
dørkarm).

Skema 67

Vold § 244

Skema 69

Udover voldtægt tilstår han at have forsøgt at kvæle hende i forb m voldtægten.
Der rejses ikke særskilt sigtelse for det.

Skema 199 Frihedsberøvelse + våbenlov
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Skema 213 Slag i ansigtet – men det sker der ikke mere ved.
Skema 220 2 tilfælde af overtrædelse af tilhold – opsøger hende + lægger kort i hendes
postkasse.
Skema 226 Vold, dvs slag i ansigtet + greb om halsen (men kun for at skubbe…)
Skema 239-240 Tilstår lussinger
Skema 294 Tilstår at have slået hende under skænderi
Skema 302+303 Lussinger
Skema 317 erkender at have taget hende om halsen men påstået det henført som ”alm”
vold § 244 + erkender 261, stk. 1 (frihedsberøvelse).
Skema 319 at have kørt bil uden kørekort
Skema 351 at have stjålet en sko fra hende (ingen sigtelse for det)
Skema 352 samme som 351 (ingen sigtelse)
Skema 395 have kørt selvom frakendt kørekort.
Skema 399 erkender et par lussinger (hun har en brækket næse)
Skema 474 at have dræbt og forsøgt at have samleje med hende efter dødens indtræden
(usømmelig omgang med lig)
Skema 499-502

tilstår lussing ikke i forb. m voldtægt

Skema 509 Tilstår at have slået hende over tid flere gange som led i opdragelsen.
Skema 522 vold v. slag og spark – men i begr. omfang ift det anmeldte.
Skema 637 En lussing – men først efter voldtægten i forb. med hun vil tage børnene og flytte
Skema 684 tyverier af dametøj
Skema 697 at have skubbet hende, muligvis har hånden ”strejfet” halsen
Skema 743 stjålet hendes pung i forb m voldtægten + vold mod hende, da han til sidst ikke
kunne få orgasme
Skema 816 tyveri fra nærliggende huse
Skema 825 et slag med knytnæve (hun har flere skader)
Skema 839 at have været i håndgemæng med hustruen og at have givet svigerfar en lussing, da denne også slog ham.
Skema 871 at have forsøgt bedøve K med æter, at have skåret hendes bukser op = § 244
Skema 895 en lussing
Skema 914 en lussing
Skema 918 lussinger
Skema 925 røveri
2006:

kodet nr. 1: g-mand tilstår § 244 og overtrædelse af våbenloven § 10 stk. 4.

2007:

Her er kodet 2/ g-mand nægter i første instans, men fortæller senere at han har
haft udløsning på offers mave. Han bliver også tiltalt for § 224.

2021

g-mand tilstår at have frihedsberøvet offer

2194

g-mand tilstår at have truet sig til offers penge og hævekort (samt kode hertil).
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2215

g-mand har i forening med anden g-mand voldtaget offer. Denne g-mand har
dog kun holdt hendes arme, hvilket han indrømmer med det samme. De bliver i
øvrigt taget på g-stedet.

2238

g-mand tilstår at have hjulpet g-mand A med at binde offers ben til sengen, ligesom han har holdt hende, mens g-mand A voldtog hende.

2257

g-mand tilstår at have slået offer og tilbageholdt hende i sin lejlighed, samt ødelagt hendes telefon. Dette fordi de blev uvenner.

2260

tilstår at have givet offer en lussing/slået hende

2298

g-mand tilstår at have slået offer adskillige gange, men han tiltales ikke for vold
kun for 216. Han idømmes.

2305

g-mand tilstår indbrud i offers hus.

2312

tilstår – at han har slået og udøvet vold mod offer, fordi han var sur og ønskede
at lade sin vrede går ud over en. Fuld på g-tidspunktet.

2341

G-mand tilstår/erkender trussel og delvis sin voldsigtelse. Men først ved 2. el. 3.
afhøring.

2389

g-mand tilstår vold mod hustru

2411

g-mand tilstår at have været i besiddelse af kniv § 43.

2418

Tilstår røveri overfor offer

2419

samme som ovenstående.

2462

Tilstår ulovlig kørsel af bil, da han bortfører offer.

Skema 4008 Indbrud i huset, brugstyveri
Skema 4014 Tilstår at han har onaneret sig til udløsning og at han har slå hende ”med flad
hånd”
Skema 4054 Overtrædelse af straf. § 244 (vold) og § 10, stk. 3 jf. 4 stk. 1 (lov om våben og
eksplosivstoffer)
Skema 4194 Vold og at han har kørt bil selvom han er frakendt førerretten for bestandigt.
Skema 4218 Vold mod offeret
Skema 4221 Vold
Skema 4228 Forsøg på røveri

E235. Tiltalerejsning, år
Tiltalerejsning kan ses ud fra datoen på anklageskriftet.
Gerningsår, 4-cifret

E236. Tiltalerejsning, dato
Datoen skal kun bestå af månedsnummeret dvs. 1-31

E237. Tiltalerejsning, måned
Gerningsmåned.
Kun én svarmulighed.
Hvis flere voldtægter over tid kodes for den sidste voldtægt.
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E241-244. Tid mellem voldtægt og tiltalerejsning
Fx 3 år, 2 mdr og 10 dage kodes som 3 under ”antal år”, 2 under ”antal mdr.” og 10 under
”antal dage”. Hvis 4 mdr kodes 0 i ”antal år” og ”antal dage”.

E251-254. Tid mellem anmeldelse og tiltalerejsning
Fx 3 år, 2 mdr og 10 dage kodes som 3 under ”antal år”, 2 under ”antal mdr.” og 10 under
”antal dage”. Hvis 4 mdr kodes 0 i ”antal år” og ”antal dage”.

E255. Grundlovsforhør
Kun én svarmulighed.
Grundlovsforhør er påkrævet indenfor 24 timer efter anholdelse.
Dette punkt er slået sammen af flere andre variable i den tidligere undersøgelse.
Variablene giver de samme oplysninger som tidligere, dog med det forbehold, at koderen i den
tidligere undersøgelse ikke kan huske, om det ”gamle” spørgsmål om løsladelse indeholdt løsladelser BÅDE fra politiet OG fra retten (ved grundlovsforhøret) – eller om det kun var én af
delene. Tallet for løsladelser kan vi altså ikke sammenligne direkte. Nu er løsladelse delt op i 2
variable.
”Ikke anholdt” dækker også over situationer, hvor ingen g-mand er fundet.

E256. Grundlovsforhør, år
År, 4-cifret.

E257. Grundlovsforhør, dato
Her tastes kun dagen, ikke måneden (1-31).

E258. Grundlovsforhør, måned
Kun én svarmulighed.

E261-264. Tid mellem voldtægt og grundlovsforhør
Fx 3 år, 2 mdr og 10 dage kodes som 3 under ”antal år”, 2 under ”antal mdr.” og 10 under
”antal dage”. Hvis 4 mdr kodes 0 i ”antal år” og ”antal dage”.

E271-274. Tid mellem anmeldelse og grundlovsforhør
Fx 3 år, 2 mdr og 10 dage kodes som 3 under ”antal år”, 2 under ”antal mdr.” og 10 under
”antal dage”. Hvis 4 mdr kodes 0 i ”antal år” og ”antal dage”.

E275. Kæret, anholdelse 3x24
Kun én svarmulighed.
Svarmulighed nr. 1 ”ingen 3 x 24 anholdelse” betyder ikke, at der ikke er sket en anholdelse –
blot at der ved grundlovsforhøret ikke blev opretholdt anholdelse i 3 x 24 timer. G-manden kan
godt blive varetægtsfængslet ved grundlovsforhøret, selvom der kodes nej til 3 x 24 timer.

124

Denne variabel går ud på, om dommerens tilladelse af opretholdt anholdelse i 3 x 24 timer
påklages til landsretten.
”Ingen 3 x 24 anholdelse” er også, når ingen g-mand er fundet. Såfremt sagerne, hvor 3 x 24
timers anholdelse ikke er pådømt, skal holdes ude fra de sager, hvor g-manden ikke er fundet,
skal denne variabel sammenholdes med variabel E231.

E276. Kæret, varetægtsfængsling
Kun én svarmulighed.
Variablen går ud på, om dommerens tilladelse af varetægtsfængsling påklages til landsretten.
”Ingen” varetægtsfængsling” er også, når ingen g-mand er fundet. Såfremt sagerne, hvor varetægtsfængsling ikke er pådømt, skal holdes ude fra de sager, hvor g-manden ikke er fundet,
skal denne variabel (E276) sammenholdes med variabel E231.

E282-287. Afgørelse/dom
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/uoplyst/ikke for retten
ved hver enkelt).
Der er tale om rettens afgørelse. I den gamle undersøgelse er det muligt, der i denne variabel
også er blevet kodet afgørelser truffet af politimesteren (dvs i henhold til retsplejeloven) samt
at tallet for ikke-afgjorte sager var langt højere i den gamle undersøgelse, idet koderen ikke
havde så mange afsluttede sager (dvs sagerne verserede stadig/var stadig under efterforskning). Denne variabel er altså ikke direkte sammenlignelig med den ”gamle” variabel.
”Ikke afgjort” betyder at sagen stadig verserer.
Alle straffelovsovertrædelser samt særlovsovertrædelser (f.eks. våbenlov, narkolov – dog IKKE
færdselslovsovertrædelser) skal kodes her. Dvs har g-manden voldtaget (eller forsøgt voldtaget) en kvinde, han samtidigt også har frihedsberøvet, koder vi ”ja” udfor både ”afgjort efter
§§ 216-217” og ”afgjort med andet”.
NB!!! Er g-manden dømt for anden kønslig omgang jf. voldtægtsbestemmelsen (§224 jf. §
216) koder vi det som afgjort efter § 216. Dette betyder, at analsex, oralsex samt f.eks. fingre
i skede kodes som § 216 – voldtægt. Medvirken til voldtægt kodes også som afgjort efter §
216.
Vi har valgt at kode anden kønslig omgang, dvs. f.eks. oralt og analt samleje som afgjort efter
§ 216 og ikke ”afgjort, med andre sædelighedsbestemmelser”, idet f.eks. analt samleje beskrives juridisk som § 224 jf. § 216 – og at både kvinden og politiet som oftest anser det som en
anmeldelse om voldtægt. Således er det gjort i den tidligere undersøgelse, og af hensyn til
sammenligneligheden koder vi det derfor også sådan her. Dette betyder, at man ikke kan se,
om dommen er for voldtægt (vaginalt samleje) eller for anden kønslig omgang (oral/anal) –
her må henvises til resumeerne. Det vil sige, at det er umuligt at fastslå, hvilken indflydelse
det har på strafudmålingen og erstatningsudmålingen. B-afsnittet i skemaet kan dog give
hjælp, idet der her vil stå, hvad kvinden har anmeldt, der er sket. I en eventuel senere undersøgelse vil det være en fordel også at have en variabel med om afgjort efter § 224, således at
disse kan udskilles fra både andre sædelighedsbestemmelser og fra voldtægt.
Såfremt g-manden dømmes for anden kønslig omgang i retten – og der heller ikke er rejst
tiltale for andet, kan man således af skemaet heller ikke aflæse, at det rent faktisk drejer sig
om anden kønslig omgang og ikke decideret voldtægt. Hvis kvinden kun anmelder sig udsat for
anden kønslig omgang, kan dette aflæses af B-afsnittet, men hvis hun anmelder voldtægt ved
vaginalt samleje og anklagemyndigheden ikke tiltaler for det, fremgår det altså ikke af skemaet. Der er ikke tale om mange skemaer, hvor dette er tilfældet.
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Frikendes g-manden for voldtægt, men dømmes for anden kønslig omgang, fremgår dette af
skemaet på den måde, at der er kodet frikendt, men samtidig er der kodet ”afgjort efter §
216”.
Der har i den tidligere undersøgelse været 2 spørgsmål om dette, fordi en sag kan afgøres
med mere end ét forhold, f.eks. med både sædelighed og andet.
Såfremt dommen også indeholder straf for andre overtrædelser, der ikke er begået mod kvinden, kodes disse ikke her. Koderen i den tidligere undersøgelse kodede det i sin tid således, at
fik en g-mand en straf for et andet forhold også (ikke begået mod kvinden), så blev det kodet
under variablene om fællesstraf.
Afgjort med andet:
Skema 1

Trusler

Skema 41

Trusler

Skema 56

Trusler § 123

Skema 65

Ulovlig indtrængning

Skema 66

Hærværk

Skema 96

Trusler

Skema 105 Udover §245-vold, trusler jf § 266
Skema 174 Frihedsberøvelse
Skema 199 Frihedsberøvelse + våbenlov
Skema 268-269 Frihedsberøvelse + § 245 vold (også voldtægt)
Skema 288 § 260 ulovlig tvang (også voldtægt)
Skema 293 § 261 frihedsberøvelse + våbenlov (også voldtægt)
Skema 317 § 261 frihedsberøvelse + 266 trusler
Skema 384 § 261, stk. 1 frihedsberøvelse ca. 6½ time
Skema 389 § 266 trusler
Skema 401 § 260, nr. 1 jf. til dels § 21, § 261, stk. 2 (Ulovlig tvang + frihedsberøvelse for
vindings skyld)
Skema 402 § 260, nr. 1 jf. til dels § 21, § 261, stk. 2 (Ulovlig tvang + frihedsberøvelse for
vindings skyld)
Skema 403 § 260, nr. 1 jf. til dels § 21, § 261, stk. 2 (Ulovlig tvang + frihedsberøvelse for
vindings skyld)
Skema 464 § 261, stk. 1 (frihedsberøvelse) og 260, nr. 1 (ulovlig tvang)
Skema 474 usømmelig omgang med lig
Skema 481 afpresning (penge) og ulovlig tvang/trusler
Skema 522 frihedsberøvelse.
Skema 523-525

frihedsberøvelse

Skema 645 § 260, nr. 1
Skema 705 tyveri
Skema 718 frihedsberøvelse.
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Skema 825 trusler § 123
Skema 888 ulovlig indtrængning i bolig
Skema 900 trusler mod vidner (både K og K’s mor men dommen er for trusler mod K)
Skema 914 trusler (§ 123 og 266)
Skema 916 hærværk § 291
Skema 918 trusler bagefter (§ 123)
2021

g-mand også overtrådt § 261 stk. 1, frihedsberøvelse

2017

sagen afgjort med § 232 blufærdighedskrænkelse. Desuden afgjort med tyveri
og trusler, men ikke overfor offer. Intet af det har med 216 at gøre.

2108

g-mand frakendes dels retten til at udøve virksomhed, der indebærer plejefunktion på plejehjem, beskyttede boliger etc. dels retten til erhvervsmæssigt eller i
forbindelse med fritid at beskæftige sig med børn og unge under 18 år.

2021

g-mand også overtrådt § 261 stk. 1, og lov om våben og eksplo. § 10

2006

overtrædelse af lov om våben § 10, stk. 4

2022

G-mand dømmes også for overtrædelse af § 237 manddrab.

2043

afgjort med § 123 – trusler.

2101

Afgjort også med § 260 og § 261

2104

afgjort med § 264 (og 232).

2257

Afgjort med § 291 og 261

2341

trusler § 123

2343

ulovlig frihedsberøvelse § 261

2360 & 2362 Disse to g-mænd får også dom for overtrædelse af narkotikalovgivningen.
2411

G-mand får også en dom for overtrædelse af § 43 anvendelse og besiddelse af
en såkaldt push dagger (kniv).

2433 § 261

frihedsberøvelse

2462

frihedsberøvelse (og § 117 (færdsel) også i forbindelse m voldtægten)

Skema 4008 Indbrud i huset (§ 264, stk. 1, nr. 1)
Skema 4014 Afgjort efter § 123
Skema 4028 Trusler
Skema 4054 Vidne trusler § 123, trusler efter § 260, § 261 og lov om våben § 10.
Skema 4069 trusler § 123, § 43 stk. 1 og stk. 4, jf. § 14 stk. 1 nr. 5 (besiddet en kniv), § 27
stk. 1, jf. § 2 (besiddet 0, 40 gram hash) § 119 stk. 1 (trussel)
Skema 4070 § 67 stk.3 og § 68 stk.1, jf. bekendtgørelse om køretøjers indregning og udstyr
nr. 154 af 20/04/1977 og § 45 stk.1, jf. 28 stk. 1, § 31 stk.1 og § 32 stk.1 , §
293 stk. 1, § 284 jf. §276 (købt stjålen mobil telefon
Skema 4073 Trusler, ulovlig tvang (§ 260 nr. 1), frihedsberøvelse (§ 261 stk.1)
Skema 4101 Trusler, ulovlig tvang (§ 260 nr. 1) og § 244 og 224 jf. § 218, stk.2
Skema 4102 Trusler, ulovlig tvang (§ 260 nr. 1) og § 244 og 224 jf. § 218, stk.2
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Skema 4103 Trusler, ulovlig tvang (§ 260 nr. 1) og § 163 falsk erklæring i forbindelse med
forlængelse af visum
Skema 4109 Trusler
Skema ?

§ 117, stk. 6

Skema 4178 Frihedsberøvelse

E289. Dom, årstal
År, 4-cifret.
Dom er også afgørelse iht retsplejeloven f.eks. opgivelse af påtale på baggrund af bevisets
stilling. Formålet med variablen er at se på, hvor længe kvinden må vente på en afgørelse i
sagen.
Dvs. datoen for fx hvornår en sag er henlagt noteres også som datoen for dommen!!
Såfremt der kodes ”Ingen afgørelse”, vil der kodes 990 i de fleste variable om dom (E301-303,
311-313, 351-353, 355, 402-404, 426, 431-433, 441-443). Denne automatik går på sager,
hvor der ikke foreligger oplysninger om nogen afgørelse. Vi tror f.eks. sagen er henlagt, men
det fremgår ikke af sagen – eller det fremgår, men der foreligger ikke nogen dato.
Bemærk: De sager, der er sat i bero, kodes dermed også i denne variabel, såfremt der foreligger en dato på sagen, og kvinden er informeret herom. Sager, der sættes i bero, er typisk sager, hvor ingen g-mand er fundet, og siger dermed intet om retssystemets behandlingstider.
Disse sager bør derfor trækkes ud, før der kan siges noget om tiderne vedr. retssager.
Er en sag afgjort med både en retsplejelovshenvisning vedr. voldtægten samt en dom senere
for f.eks. vold eller anden sædelighedsforbrydelse i stedet for voldtægt (dvs hvor der ikke er
rejst tiltale om voldtægt men i stedet for vold eller andet), kodes tidspunktet for den første
afgørelse. Set i bakspejlet kan det diskuteres, om ikke det havde været mere formålstjenligt at
vælge den seneste dato, idet denne dato afspejler hvor længe de implicerede parter har måtte
vente, før sagen bragtes til en ende.

E290. Dom, dato
Her tastes kun dagen, ikke måneden (1-31).
Se E289 for generelle kommentarer.

E291. Dom, måned
Kun én svarmulighed.
Se E289 for generelle kommentarer.

E301-304. Tid mellem voldtægt og dom
Fx 3 år, 2 mdr og 10 dage kodes som 3 under ”antal år”, 2 under ”antal mdr.” og 10 under
”antal dage”. Hvis 4 mdr kodes 0 i ”antal år” og ”antal dage”.
Tiden frem til dommen er også tiden frem til en afgørelse iht. retsplejeloven.
Ved lang tid mellem voldtægt og dom samt mellem anmeldelse og dom bør der sammenholdes
med om g-manden er sindssyg og/eller der falder dom m psykiatrisk behandling. Den lange tid
til afgørelsen kan nemlig skyldes udarbejdelse af mentalerklæringer.
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E311-314. Tid mellem anmeldelse og dom
Fx 3 år, 2 mdr og 10 dage kodes som 3 under ”antal år”, 2 under ”antal mdr.” og 10 under
”antal dage”. Hvis 4 mdr kodes 0 i ”antal år” og ”antal dage”.
Tiden frem til dommen er også tiden frem til en afgørelse iht. retsplejeloven.
Ved lang tid mellem voldtægt og dom samt mellem anmeldelse og dom bør der sammenholdes
med om g-manden er sindssyg og/eller der falder dom m psykiatrisk behandling. Den lange tid
til afgørelsen kan nemlig skyldes udarbejdelse af mentalerklæringer.

E320. Fællesstraf
Kun én svarmulighed.
Fællesstraf er ikke her synonymt med den juridiske anvendelse af ordet fællesstraf.
Fællesstraf er her en betegnelse for en straf, g-manden får for flere overtrædelser af straffeloven eller anden lov. Dvs det drejer sig ikke nødvendigvis om straf for forhold begået overfor
kvinden alene.
Fællesstraf tidligere eller senere end voldtægten kan både være over for ofret og overfor andre/andet. Men hvis g-manden f.eks. efter voldtægten truer kvinden på livet og også udøver
vold mod hende bagefter, kodes dette som svar nr. 3 ”ja, for forhold begået over for forurettede ifm voldtægten” – men altså kun såfremt det er i forbindelse med voldtægten. En ægtemands senere vold mod sin hustru kodes som ”ja, for forhold begået efter voldtægten”.
Svarmulighederne om fællesstraf for forbrydelser begået tidligere eller senere end voldtægten
har vi med for at forsøge at opfange om g-mandens dom er udmålt med baggrund i kriminalitet, der ikke er direkte sammenhængende med voldtægten. ”ja, for voldtægten + før og efter”
omfatter situationer, hvor g-manden dømmes for 3 ”ting”: nemlig kriminalitet før voldtægten,
kriminalitet efter voldtægten OG selve voldtægten.

E331-344. Afgørelsesmåde
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/uoplyst/ikke for retten
ved hver enkelt).
Vedr. dommene: er der som udgangspunkt tale om afgørelser i byretten, men i enkelte tilfælde starter sagen i landsretten (skema 509).
Bemærk at de §’er der blev henvist til i den tidligere undersøgelse, har nu fået nye §-numre.
”Sag ikke afgjort” er sager, der stadig verserer på tidspunktet for afslutningen af undersøgelsen.
”Påtale undladt” er jf. retsplejelovens § 749 (kan f.eks. være politiet mener, der ikke er sket
noget kriminelt, men det vil fremgå af sagen). § 749 kan politiet anvende, såfremt der ikke er
rejst sigtelse i sagen. Er der rejst sigtelse, kan sagen kun henlægges med hjemmel i §§ 721
og 722. § 749 er således også anvendt i nogle af de sager, hvor GM er under 15 år og derfor
ikke sigtes. Bestemmelsen er ikke anvendt konsekvent af kredsene – i hvert fald fremgår det
ikke af sagerne. Der er formodning for, at der ikke altid vil ligge en henvisning til § 749 på
sagen, selvom sagen er sluttet på baggrund i denne bestemmelse. Dette er undervejs i undersøgelsen bekræftet ved, at der er foretaget kontrolopslag i politiets systemer. Sådanne sager
er i undersøgelsen kodet som ”uopklaret/sat i bero”. Dette kan give uoverensstemmelse ift de
officielle statistikker fra politiet.
”Bevisets stilling” er jf. retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 2. Dvs man opgiver sagen, fordi det
ikke ser ud til, at man kan få g-manden dømt.
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”Sigtelsen grundløs” er jf. retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 1.
”Tiltalefrafald” er retsplejelovens § 722 stk. 1-3.
”Psykiatrisk behandling” er bla. når straf idømmes efter straffelovens § 16. Det kan dermed
også være dom til undergivelse af tilsyn vedr. personer med vidtgående psykiske handicap.
Der kan være fastsat en længstetid for sanktionen, denne kodes ikke med i sanktionens længde.
”Mindreårig” kodes uanset vi ved, hvad der er sket i sagen, når blot g-mand er under 15 år.
”Uopklaret/sat i bero/henlagt” dækker primært sager, hvor der ikke er fundet en g-mand. Dog
skal bemærkes: Sager, der indstilles efter der er foretaget efterforskningsskridt, skal ”henlægges” efter § 749 i retsplejeloven, men bestemmelsen er ikke altid nævnt i sagen, og det er
derfor uklart, om nogle af sagerne kodet under ”Uopklaret/sat i bero/henlagt” reelt er sluttet
med hjemmel i § 749 og derfor i de officielle statistikker figurerer der. Dette betyder også, at
sager kodet under ”uopklaret” reelt kan være færdigefterforskede af politiet, f.eks. i tilfælde
hvor man har afhørt en udpeget gerningsmand uden sigtelse, og hvor kvinden derefter ønsker
at trække anmeldelsen tilbage og ikke deltage yderligere. Sager kodet under uopklaret er således ikke synonyme med sager, hvor der ikke er fundet en gerningsmand til forbrydelsen.
Hvis disse skal findes skal der krydses med oplysninger i gerningsmands-afsnittet – en gerningsmand afhørt uden sigtelse vil nemlig stå anført der. Dette udelukker dog ikke en lille
restgruppe af sager, hvor det fremgår, at politiet ikke mener, der er tale om voldtægt og derfor lægger sagen i bero.
”Andet” er f.eks. vilkår om samfundstjeneste, alkoholbehandling, udvisning af landet, ungdomssanktion – men også forældelse.
”Andet” er også, når sagen ender med, at kvinden sigtes for falsk anmeldelse både når der er
og ikke er en henvisning til en afgørelse i henhold til Retsplejeloven. Det vil sige, at der både
kan foreligge en sag f.eks. sluttet på bevisets stilling samtidig med at K sigtes for falsk anmeldelse. Variablene om sagernes afgørelse skal således altid sammenholdes med variabel F401
om falsk anmeldelse, såfremt falske anmeldelser skal udskilles.
Bemærk særligt vedr. domme der er resultat af anmeldelsen, men som ikke er for voldtægt:
Bliver den anmeldte hændelse ikke dømt som voldtægt, men som noget andet, f.eks. vold,
kodes straffen under alle omstændigheder her. Det betyder, at hvis strafudmålingen skal vurderes i analysen, bør den sammenholdes med variablene E282-285, idet det deraf fremgår,
hvad der er dømt for. Dog bemærkes, at vi har valgt at kode anden kønslig omgang, dvs.
f.eks. oralt og analt samleje som afgjort efter § 216 og ikke ”afgjort, med andre sædelighedsbestemmelser”, idet f.eks. analt samleje beskrives juridisk som § 224 jf. § 216 – og at både
kvinden og politiet som oftest anser det som en anmeldelse om voldtægt. Dette betyder, at
man ikke kan se, om dommen er for voldtægt (vaginalt samleje) eller for anden kønslig omgang (oral/anal) – her må henvises til resumeerne. B-afsnittet i skemaet kan dog give hjælp,
idet der her vil stå, hvad kvinden har anmeldt, der er sket. I næste undersøgelse vil det være
en fordel også at have en variabel med om afgjort efter § 224, således at disse kan udskilles
fra både andre sædelighedsbestemmelser og fra voldtægt.
Dømmes g-manden alene for andet, end hvad der relaterer sig til den anmeldte hændelse –
dvs frikendes han f.eks. for voldtægt – kodes dommen ikke, idet det intet har med anmeldelsen at gøre (der kodes ”frikendt”).
Er der tale om en dom for både voldtægten og andet, der ikke har med voldtægten at gøre,
koder vi den samledes straf, men noterer i variabel E320, at der er tale om en fællesstraf.
Opgives voldtægtssagen af Politimesteren med henvisning til retsplejeloven, og sagen/anmeldelsen alligevel ”kører videre” som f.eks. en voldssag eller en sag om en anden sædelighedsforbrydelse, kodes begge afgørelser. Dvs der kan i nogle tilfælde være kodet 2 afgø-
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relser på sagen: dels en henvisning til retsplejeloven (f.eks. § 721, stk. 1, nr. 2, bevisets stilling”) dels en ubetinget fængselsstraf.
Der vil kun være kodet 2 afgørelser i følgende situationer: såfremt sagen ikke er kommet i
retten som en voldtægtssag (f.eks. hvis politimesteren opgiver at gå videre med voldtægten jf.
retsplejeloven), men som en sag om f.eks. vold (jf ovenstående) ELLER såfremt sagen kommer i retten som en voldtægtssag, men g-manden frikendes for voldtægt, men dømmes for
andet som man kan sige er indeholdt i anmeldelsen om voldtægt (f.eks. vold, anden sædelighedsforbrydelse).
Der er imidlertid det problem, at rejses sagen af anklagemyndigheden som en voldssag eller
sag om anden sædelighedsforbrydelse, men frikendes g-manden så i retten, kan det ikke aflæses af skemaet, at den rejste tiltale ”kun” drejede sig om vold eller andet og ikke om voldtægt,
idet vi i E282-285 kun koder, at en sag er afgjort efter vold mm, såfremt der er fældende dom.
I de sager henvises til resumeerne.
Det medfører desuden, at man i sager med 2 kodninger (både retsplejelov og domstolsafgørelse) ikke kan gå ud fra, at en kodning der siger, at g-manden er frikendt, betyder, at han er
frikendt for voldtægt. Voldtægtssagen kan være sluttet af Politimesteren jf. retsplejeloven med
påtaleundladelse/opgivelse, og der kan derfor være kodet f.eks. Rpl § 721, stk. 1, nr. 2 (bevisets stilling) samtidigt med, at der er kodet ”frikendt” for den efterfølgende retssag om vold
og/eller anden sædelighedsforbrydelse (f.eks. incest). Man kan dog udlede af sager med 2
kodninger, at når der er kodet en retsplejelovshenvisning, så er det voldtægten, det drejer sig
om – vi koder ikke retsplejelovs-afgørelser for andet end voldtægtssagen. G-manden må derfor være frikendt for noget andet – nemlig dét anklagemyndigheden valgte at tiltale ham for –
og der henvises til resumeerne for at udfinde, hvad g-manden er frikendt for.
I en eventuel senere undersøgelse vil det være relevant at se på, hvad anklagemyndigheden
vælger at tiltale for, således at vi ikke kun har sigtelserne samt afgørelserne, som i denne undersøgelse.
Andet:
Skema 1

Vilkår om tilsyn af krim.forsorgen, undergiver sig behandling mod misbrug af
alkohol samt samfundstjeneste 60 timer.

Skema 5

Sag sluttet (§-henvisning mangler)

Skema 10

Sag hvor der anmeldes voldtægt + drab af nyfødt (resultat af faders voldtægt
mod datter). Forældre sigtes for drab, henlægges på bevisets stilling, men voldtægten er forældet efter straffelovens §§ 94-95

Skema 12

Sag sat i bero (§-henvisning mangler)

Skema 21

Udover ubetinget fængsel udvises somalier 10 år.

Skema 44

Udvisning m indrejseforbud i 10 år.

Skema 48

Forbud mod indrejse for bestandigt, somalier.

Skema 56

Udvisning i 10 år, Englænder

Skema 78

foranstaltning efter lov om social service, herunder evt. ophold uden for hjemmet, efter de sociale myndigheders nærmere bestemmelse og psykiatrisk behandling efter samme myndigheds bestemmelse. Længstetid 3 år (kodet som
”992 sanktion ikke fastsat endnu”)

+ skema 79
+ skema 80
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Skema 87

Uvist hvorledes voldtægtsanmeldelsen er endt juridisk, for der rejses kun tiltale
om samleje med mindreårig.

Skema 101 Udvisning for bestandig (Litauen)
+ Skema 102
Skema 104 G-mand begået selvmord, sagen derfor sluttet.
Skema 152 Udvisning m indrejseforbud i 10 år (Tyrkiet)
Skema 155-160 Falsk anmeldelse, sag stoppes
Skema 169 Ungdomskontrakt m kommunen (fordi der gives tiltalefrafald for samleje m 13årig)
Skema 175 Indrejseforbud i 10 år (Jordan)
Skema 200 Indrejseforbud i 5 år (Uganda)
Skema 292 Indrejseforbud i 5 år (Brasilien)
Skema 300 Indrejseforbud i 10 år (Irak)
Skema 301 Indrejseforbud i 10 år (Irak)
Skema 318-319 Indrejseforbud i 10 år (Jugoslavien og Bosnien)
Skema 386 Indrejseforbud i 10 år (Somalia)
Skema 387 Indrejseforbud i 10 år (Somalia)
Skema 400 Indrejseforbud i 10 år (Burundi/Rwanda)
Skema 481 Frakendelse jf. strl. § 79 – må ikke undervise, træne, arbejde med børn
Skema 496 Indrejseforbud i 5 år (Ukraine)
Skema 509 udvisning for bestandig (Libanon)
Skema 517 Indrejseforbud 5 år (Iran)
Skema 537 K indrømmer falsk, der er ingen §-henvisning til sagens afslutning, muligvis afsluttet på § 749
Skema 543-545 K indrømmer falsk, ingen §-henvisning, muligvis § 749
Skema 546 K indrømmer falsk, ingen §-henvisning, muligvis § 749
Skema 555 K indrømmer falsk, ingen §-henvisning, muligvis § 749. I dømmes betinget
Skema 616 se resume
Skema 626 K indrømmer falsk, ingen §-henvisning, sag noteret som sat i bero.
Skema 641 der gøres ikke mere ud af sagen, ingen §§-henvisning, af K udpeget GM afhørt
uden sigtelse
Skema 652-653 sag afgjort efter bevisets stilling, men der er samtidig ingen tvivl om, at de
er tale om falsk anmeldelse.
Skema 656 Indrejseforbud i 10 år (Jugoslavien)
Skema 657 Falsk anmeldelse – sigtelsen afgjort efter § 721, stk. 1, nr. 1.
Skema 659-665 Falsk
Skema 676-677 Falsk
Skema 678 Falsk
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Skema 687 Falsk
Skema 708 Falsk
Skema 710 sexologisk behandling + mod alkoholmisbrug
Skema 716 Udvist m indrejseforbud i 10 år (England)
Skema 750 Falsk
Skema 753-754

Falsk

Skema 758 udvist for bestandig (tyrker bosat i Tyskland)
Skema 761 Falsk
Skema 775 Falsk, efterforskning indstilles jf. § 749, stk. 2 overfor K for falsk anm, idet hun
ikke selv anmeldte, ikke ville anmelde og rimeligt hurtigt indrømmede den var
falsk (har psykiske problemer og er 15 år, hvilket ikke angives som årsag, men
har muligt spillet ind i afgørelsen)
Skema 785 GM sigtes IKKE for voldtægt, men for samleje m barn under 15 år (henlægges
på bevisets stilling). Uklart præcist på hvilket grundlag anmeldelsen om voldtægt
henlægges (der skulle være taget stilling til den også, mener jeg, men det er der
ikke blevet – blot sigtes GM slet ikke for det).
Skema 788 Falsk, idømmes betinget
Skema 808 falsk, tiltales
Skema 809-810 falsk tiltales (samme K som 808)
Skema 821-823 sag om falsk oprettes men stoppes på § 749, stk. 2 – skønssag, kodet som
falsk
Skema 828 frakendt rettighed til personbefordring i 5 år (for blufærdighedskrænkelse)
Skema 832-834 falsk
Skema 843 han begår selvmord 3 dage efter anmeldelsen
Skema 844 falsk
Skema 851 udvist i 5 år (Letland)
Skema 854 forældet
Skema 861-863 falsk
Skema 865 falsk
Skema 866 GM får ungdomskontrakt for samleje m barn under 15 år. Voldtægtssag henlagt
på bevisets stilling.
Skema 884 falsk
Skema 909 falsk
Skema 913 falsk
Skema 931 falsk
2006

ubetinget fængsel for vold og overtrædelse af § 10. § 216 ender med § 721.

2013

der er noteret i både ubetinget og betinget. Da dommen lyder på 1 års fængsel,
hvoraf de 9 måneder er betinget.

2014 & 2015 Her gør samme forhold sig gældende. Samme g-mand samme dom. Han bliver
dømt for tre forhold på en gang.
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2074

ubetinget og betinget samt 100 timers samfundstjeneste, vilkår om at tiltalte
efter kriminalforsorgens nærmere bestemmelse underkaster sig behandling mod
alkoholmisbrug.

2075

g-mand får vilkår om fortsættelse af allerede igangværende psykologbehandling.

2076

g-mand får vilkår om fortsættelse af allerede i gangværende psykologbehandling.

2077

psykologisk/sexologisk behandling, samt alkoholbehandling, samt ophold i 4
mdr. på en af Kriminalforsorgens pensioner.

2081

g-mand får en bøde på 2000.- kr. for blufærdighedskrænkelse.

2084

g-mand får bøde på 2000.- kr. for blufærdighedskrænkelse. 216 ender med 721,
stk. 1, nr. 2.

2142

Sagen slutter blot kig sagsresume.

2151

Vilkår om at G-mand skal tage ophold egnet hjem el. institution.

2152

Samme som ovenstående (samme g-mand jf. fællesstraf)

2188

G-mand udvises af DK for bestandigt.

2216

G-mand udvises af DK i 10 år.

2235

Offer bliver dømt for falsk anmeldelse

2236

samme

2246

offer tiltalt for falsk anmeldelse

2247

samme

2248

samme

2249

samme (men anden sag)

2255

G-mand sidder i fængsel i forvejen og han dømmes ingen tillægsstraf og han
frifindes for § 123 trusler. Men han kommer i isolation i en måned og mister retten til udgang.

2257

G-mand udvises af DK i 10 år

2291

falsk anmeldelse – ikke tiltalt

2299

G-mand begår selvmord i arresten, hvorfor sagen ender med 721,1,1 – til trods
for at han har tilstået , er sigtet etc. (uvist hvordan..).

2301

Offer er sigtet for falsk anmeldelse, men er eftersøgt.

2322

G-mand har også kørt spirituskørsel, hvilket han får en bøde for (7500.- kr.).

2370

Sagen bliver lagt til juridisk visitation som en bevismæssig tvivlsom sag. Andet
står der ikke. Man har ikke krydset af i § 749.

2374

Offer indrømmer falsk anmeldelse, og der sker ikke videre i sagen.

2384

G-mand dømmes også for § 260 og 123

2463 og 64

Andet – ender med at offer dømmes for falsk anmeldelse

Skema 4005 Afgjort efter § 218, stk. 2 (Bødeforelæg)
Skema 4012 Alkohol behandling
Skema 4017 Offeret bliver sigtet for falsk anmeldelse, uvist med hvilken hjemmel voldtægtssagen er sluttet (formentlig § 749).
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Skema 4039 PM betragter ikke denne sag som voldtægt. Offeret anmelder to episoder på en
gang. Den første er ikke sket under vold/eller trussel for vold. Offeret er retarderet og det er svært at vurdere var der er sket. Hun får at vide fra andre at det et
forkert at blive tvunget til sex derfor anmelder hun episoden når det sker igen
(så kommer hun til at sige at G-manden havde gjorde før)
Skema 4054 Udvisning i Danmark. Indrejse forbudt i 10 år
Skema 4058 Udvisning i Danmark. Indrejse forbudt i 10 år
Skema 4068 Indrejse forbudt i 5 år
Skema 4101 Udvisning fra DK
Skema 4102 Udvisning fra DK
Skema 4103 Udvisning fra DK
Skema 4121 Sagen bliver sat i bero fordi politiet synes at det ikke kunne ”betegnes som voldtægt”. Offeret er indforstået. Politiet har valgt at ikke afhøre G-manden
Skema 4228 G-manden dømmes til at følge en socialpædagogisk behandling efter § 74a på
følgende vilkår:
At han i 2 år fra endelig dom undergiver sig tilsyn af kommunen og efter kommunes bestemmelse undergiver sig social pædagogisk behandling
At han i indtil 2 måneder efter endelig dom anbringes på en sikret afdeling på en
døgninstitution for børn og unge
At han herefter i indtil 12 måneder anbringes på en døgninstitution eller godkendt opholdsted
At han i øvrigt efterkommer pålæg fra de sociale myndigheder om opholdsted,
herunder tilbageførsel til eller fortsat anbringelse på sikret afdeling, inden for en
samlet længstetid der, for ophold i døgninstitution ikke må overstige i 1 år og 6
måneder og for ophold på sikret afdeling ikke kan overstige 12 måneder

E345. Sanktion, tid
Kun én svarmulighed.
Vedr. dommene: er der som udgangspunkt tale om afgørelser i byretten, men i enkelte tilfælde starter sagen i landsretten (skema 509).
Længstetid for undergivelse af tilsyn vedr. personer med vidtgående psykisk handicap kodes
ikke med her – der kodes i stedet ”ubestemt tid”.
Ved analysen: husk at sammenhold med om dommen er betinget eller ubetinget, idet vi koder
den samlede straf (der er ikke opdelt i ubetinget og betinget, det kan kun læses under ”andet”
i variabel E331).
For analyse af strafniveau: sammenhold sanktionstiden med dels: variablen om fællesstraf,
dels: variablen om hvad sagen er afgjort efter (f.eks. vold og ikke voldtægt), dels: tidspunktet
for den begåede kriminalitet af hensyn til lovændringer vedr. strafudmåling i vold- og voldtægtssager

E351-354. Sanktion, tid
Fx 3 år, 2 mdr og 10 dage kodes som 3 under ”antal år”, 2 under ”antal mdr.” og 10 under
”antal dage”. Hvis 4 mdr kodes 0 i ”antal år” og ”antal dage”.

135

Længstetid for undergivelse af tilsyn vedr. personer med vidtgående psykisk handicap kodes
IKKE med her – der kodes i stedet ”ubestemt tid” (kode 991).
Vedr. dommene: er der som udgangspunkt tale om afgørelser i byretten, men i enkelte tilfælde starter sagen i landsretten (skema 509).
Ved analysen: husk at sammenhold med om dommen er betinget eller ubetinget, idet vi koder
den samlede straf (der er ikke opdelt i ubetinget og betinget, det kan kun læses under ”andet”
i variabel E331).

E355. Erstatning
Her skal kunne tastes fra 0 til f.eks. 100.000 (Erstatninger kommer ikke derover). Samt kunne
kode 999 for uoplyst.
Erstatning er kun tort efter Erstatningsansvarslovens § 26 - ikke f.eks. refundering af psykologhjælp samt sygedage.
Ved analysen skal man være opmærksom på, at der undervejs i undersøgelsen er sket en
lovændring vedr. opgørelse af erstatning efter EAL § 26. Det drejer sig om justitsministeriets
betænkning nr. 1102-1987, der anbefaler en forhøjelse af torterstatning i sager om overtrædelse af straffelovens kapitel 24. Der kan læses videre i bemærkninger til L143 om ændring af
erstatningsansvarsloven, hvoraf det fremgår, at baggrunden for ændringen af EAL § 26, stk. 2
er, at man ønsker en forhøjelse af torterstatningen. Tortgodtgørelsen før 1.1.2002 ligger dermed lavere.

E361. Sanktion anket
Kun én svarmulighed.
Både forsvarer og anklagemyndighed kan anke. Vi noterer den, der anker først. Ofte fremgår
det imidlertid ikke med sikkerhed, hvem der anker først, og i disse sager koder vi, at forsvareren anker. I denne variabel er der imidlertid for nogle af kodningernes vedkommende sket en
sammenblanding med spørgsmålet om kære af varetægtsfængsling. I disse sager er der oftest
kodet, at forsvareren kærer.
Der er som udgangspunkt tale om afgørelser i byretten, men i enkelte tilfælde starter sagen i
landsretten (skema 509).

E373-380. Afgørelsesmåde ved anden instans
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/ikke for retten/uoplyst
ved hver enkelt). Se i øvrigt E331.
Der er som udgangspunkt tale om afgørelser i landsretten, men i enkelte tilfælde starter sagen
i landsretten (skema 509) og 2. instans er derfor Højesteret. Skyldsspørgsmålet skal således
ikke vurderes – alene straflængden. Det kodes som om, der er tale om den samme afgørelse
som i 1. instans, selvom der ikke er taget stilling til dette.
Andet:
Skema 21

Udover ubetinget fængsel udvises somalier 10 år.

Skema 28

Sag blev anket af forsvarer, men tiltalte mødte ikke op, så anken afvistes.

Skema 44

Udover ubetinget fængsel på 1½ år udvises g-mand m indrejseforbud i 10 år.

Skema 48

Indrejseforbud for bestandig, somalier

Skema 56

Udvisning i 10 år, englænder
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Skema 152 Udvisning i 10 år, Tyrkiet
Skema 175 Udvisning i 10 år, Jordan
Skema 300 Indrejseforbud i 10 år (Irak)
Skema 301 Indrejseforbud i 10 år (Irak)
Skema 509 indrejseforbud for bestandig (Libanon)
Skema 528 Samfundstjeneste i forb.m. betinget dom
Skema 616 se resume
Skema 656 Indrejseforbud i 10 år (Jugoslavien)
Skema 699-701 Indrejseforbud bestandig, psykisk syg, Jordaner
Skema 710 sexologisk behandling + mod alkoholmisbrug
Skema 716 Udvist m indrejseforbud i 10 år (England)
Skema 755 Udvist for bestandig (Tyrkiet)
Skema 828 frakendt rettighed til personbefordring i 2 år.
Skema 4054 Udvisning i Danmark. Indrejse forbudt i 10 år
Skema 4058 Udvisning i Danmark. Indrejse forbudt i 10 år

E391. Sanktion ved anden instans
Kun én svarmulighed.
Længstetid for undergivelse af tilsyn vedr. personer med vidtgående psykisk handicap kodes
ikke med her – der kodes i stedet ”ubestemt tid”.
Der er som udgangspunkt tale om afgørelser i landsretten, men i enkelte tilfælde starter sagen
i landsretten (skema 509) og 2. instans er derfor Højesteret.

E402-405. Sanktion ved anden instans, tid
Fx 3 år, 2 mdr og 10 dage kodes som 3 under ”antal år”, 2 under ”antal mdr.” og 10 under
”antal dage”. Hvis 4 mdr kodes 0 i ”antal år” og ”antal dage”.
Hvor lang tid har g-manden fået i dom.
Længstetid for undergivelse af tilsyn vedr. personer med vidtgående psykisk handicap kodes
ikke med her – der kodes i stedet ”ubestemt tid” (kode 991).
Der er som udgangspunkt tale om afgørelser i landsretten, men i enkelte tilfælde starter sagen
i landsretten (skema 509) og 2. instans er derfor Højesteret.

E412-417. Afgørelse/dom ved anden instans
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/ikke for retten/uoplyst
ved hver enkelt).
Der er tale om rettens afgørelse.
Der er som udgangspunkt tale om afgørelser i landsretten, men i enkelte tilfælde starter sagen
i landsretten (skema 509) og 2. instans er derfor Højesteret. Skyldsspørgsmålet skal således
ikke vurderes – alene straflængden. Det kodes som om, der er tale om den samme afgørelse
som i 1. instans, selvom der ikke er taget stilling til dette.
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”Ikke afgjort” betyder at sagen stadig verserer.
Det er kun afgørelser efter §§ 216 og 217, der kodes som ”afgjort”.
Der har tidligere været 2 spørgsmål om dette, fordi en sag kan afgøres med mere end ét forhold, f.eks. med både sædelighed og andet.
NB! Anden sædelighed er ikke anden kønslig omgang!!
Afgjort med andet:
Skema 41

Trusler

Skema 65

Ulovlig indtrængning § 264, stk. 1, nr. 1

Skema 66

Hærværk

Skema 105 Udover 245-vold og 216, trusler jf § 266.
Skema 174 Frihedsberøvelse § 261, stk. 1
Skema 288 § 260 ulovlig tvang (også voldtægt)
Skema 401 § 260, nr. 1 jf. til dels § 21, § 261, stk. 2 (Ulovlig tvang + frihedsberøvelse for
vindings skyld)
Skema 4

02 § 260, nr. 1 jf. til dels § 21, § 261, stk. 2 (Ulovlig tvang + frihedsberøvelse
for vindings skyld)

Skema 4

03 § 260, nr. 1 jf. til dels § 21, § 261, stk. 2 (Ulovlig tvang + frihedsberøvelse
for vindings skyld)

Skema 464 § 260, nr. 1 (ulovlig tvang) og § 261, stk. 1 (frihedsberøvelse)
Skema 481 trusler
Skema 522 frihedsberøvelse.
Skema 523-525 frihedsberøvelse
Skema 718 frihedsberøvelse.
Skema 900 trusler mod K § 123
Skema 914 trusler (§ 123 og 266)
Skema 916 hærværk § 291
Skema 918 trusler bagefter (§ 123)
2017

også afgjort med tyveri og trusler, men intet i relation til offer.

2022

g-mand dømt for mord.

Skema 4014 Afgjort efter § 123
Skema 4069 Trusler § 123, § 43 stk. 1 og stk. 4, jf. § 14 stk. 1 nr. 5 (besiddet en kniv), § 27
stk. 1, jf. § 2 (besiddet 0, 40 gram hash) § 119 stk. 1 (trussel)
Skema 4070 § 67 stk.3 og § 68 stk.1, jf. bekendtgørelse om køretøjers indregning og udstyr
nr. 154 af 20/04/1977 og § 45 stk.1, jf. 28 stk. 1, § 31 stk.1 og § 32 stk.1 , §
293 stk. 1, § 284 jf. §276 (købt stjålen mobil telefon
Skema 4073 Trusler, ulovlig tvang (§ 260 nr. 1), frihedsberøvelse (§ 261 stk.1)
Skema 4101 Trusler, ulovlig tvang (§ 260 nr. 1) og § 244 og 224 jf. § 218, stk.2
Skema 4102 Trusler, ulovlig tvang (§ 260 nr. 1) og § 244 og 224 jf. § 218, stk.2
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Skema 4163 § 210, stk. 1 og stk. 3, jf. stk. 1, og jf. § 216, stk.2, jf. 1 § 222, stk. 2, jf. stk. 1,
§ 244, § 232, § 235, stk. 2 og overtrædelse af lovbekendtgørelse nr. 67 og 66
Skema 4164 § 210, stk. 1 og stk. 3, jf. stk. 1, og jf. § 216, stk.2, jf. 1 § 222, stk. 2, jf. stk. 1,
§ 244, § 232, § 235, stk. 2 og overtrædelse af lovbekendtgørelse nr. 67 og 66
Skema 4165 § 210, stk. 1 og stk. 3, jf. stk. 1, og jf. § 216, stk.2, jf. 1 § 222, stk. 2, jf. stk. 1,
§ 244, § 232, § 235, stk. 2 og overtrædelse af lovbekendtgørelse nr. 67 og 66
Såfremt dommen i landsretten varierer ift. dommen i byretten:
(Mild/Streng betyder om dommen i landsretten er mildere eller strengere end byrettens). Nedenstående er alene udfyldt for koder 1’s vedkommende.
Skemanr.

Votering

Mild/Streng

Præmis

15

4-2

M

4 mdr. ubetinget ændres til betinget
Gode personlige Forhold
Offer og g-mand genoptaget kæresteforhold

21

999

M

Samme fængsel og udvisning, men erstatning nedsættes m ed kr. 5.000 – uvist hvorfor.

36

4-2

S

Anklager anker til skærpelse, LR øger m 3 mdr.
(9 mdr. ændres til 1 år) pga. grovheden (prostitueret, pudevår over hovedet, kvælertag).

44

4-2

M

BR 2 år, LR 1½ år. På den ene side sker voldtægten
overfor ægtefælle, som tiltalte samlevede m, på den
anden side under henvisning til voldsudøvelsen, herunder at forholdene er begået i overværelse af børnene.

105

999

S

BR 8 mdr, LR 1 år. I byret dømtes kun for §245 vold
+ trusler – i LR dømmes også for voldtægt. Anføres
alene at hendes forklaring er troværdig.

141

5-1

S

Tidligere ligeartet og alvorlig kriminalitet + forsøg på
voldtægt er begået under prøveløsladelse m reststraf
på 123 dage + voldsomt forsøg v. greb om hals.

150

4-2

M

BR 2 år, LR 1 år 9 mdr. Erst nedsat fra 75000 til
50000

151

4-2

M

BR 2 år, LR 1 år 9 mdr. Erst nedsat fra 75000 til
50000

152

4-2

M

BR 1½ år, LR 1 år 3 mdr. Erst nedsat fra 75000 til
50000

167

4-2

M

BR 10 mdr. LR 6 mdr. Erst uændret 30.000. Præmis
for nedsættelse ukendt!

174

999

M

BR 1 år, LR 9 mdr. Erst uændret 30.000. Nedsættes
formentlig fordi, g-mand i LR ikke dømmes for fuldbyrdet men ”kun” for forsøg. I øvrigt dømmes for
frihedsberøvelse + anden kønslig omgang (oral +
onani)

139

177

999

M

BR 2½ år. LR 2 år. Erst uændret 20.000. Præmis
ukendt.

189

999

M

BR og LR begge 3 mdr, men erst går fra 30.000 t
25.000. Præmis ukendt.

200

3-3

M

BR og LR begge 8 mdr og 15000 i erst. Men udvises
ikke af LR pga tilknytning til landet (bor m kæreste
og hendes barn, de betragter som hans + har job)

293

999

S

Fra 3 år til 3 år + 9 mdr. Pga grovheden i de forsk
forhold

301

999

S

Fra 1 år 9 mdr til 2 år, fordi der reelt er tale om
samvirken (dvs han får den samme som den anden
g-mand, der var ellers forskel i byretten på 3 mdr.)

307-308

999

S

Fra 2½ til 3½ år, af samme grunde som byretten, se
resume

309

999

S

Fra frikendt til 1½ år. LR lægger vægt på hendes
troværdighed + lægeerklæringer. Det gjorde man
ikke i BR

320

999

S

Fra frikendt til 1 år for medvirken. Retten forkaster
hans forklaring om at være faldet i søvn mens de
andre voldtog pigen

325-329

999

S

Frikendt i BR, dømt i LR 2 år til hver. Anket til HR,
stadfæstet (muligvis lavere erstatning). Se resume
for årsag.

379-383

999

S

GM1: fra 1 år 3 mdr til 1 år 6 mdr.
GM2: stadfæstet
GM3: fra 1 år 3 mdr til 1 år 6 mdr.
GM4: fra 4 mdr til 1 år 6 mdr.
GM5: fra 4 mdr hvoraf 30 dage er ubetinget resten
betinget til 1 år ubetinget

481-82

999

M

3 år 9 mdr. til 2 år. Frikendes for én voldtægt pga
usikkerhed om tidspunktet – LR kan ikke afvise, han
var under 15 år.

517

999

M

1 år + erstatning stadfæstes, men udvisning sker
ikke i LR

522

999

S

lægges 3 mdr. oveni 1 år og 6 mdr. i BR pga omfangen af volden mod K + den strafforhøjelse der er
sket v. lov. Erst. øges med kr. 5.000. (fra 45000)

528

999

M

I BR dømt for samleje + anden kønslig omgang med
barn under 15 år. I LR findes samleje ikke bevist.
Går fra 4 mdr. ubetinget og 20000 i erst. til 80 timers samfundstjeneste og 10000 kr. i erst. Anden
kønslig var finger i skede. Betinget dom var på 60
dage.

710

5-1

S

Fra 1 år 6 mdr til 2 år pga hurtigt recidiv og forstraffe

140

718

999

S

Straf stadfæstes med erstatning forøges med 5000
fra 20000 til 25000 for voldtægt og frihedsberøvelse
af tidligere ægtefælle

755

999

S

Fra 1 år 9 mdr. til 3 år + udvisning (gruppevoldtægt)

756

999

S

Fra 2 år 3 mdr. til 3 år (gruppevoldtægt jf 755)

758

999

M

Fra 3 år + udvisning til frikendelse (gruppevoldtægt
jf 755)

764

999

S

Fra 1 år og 8 mdr. til 2 år under henvisning til at
voldtægt skete i K’s hjem og at hun var gravid i 6.
måned.

805-806

999

S

Fra 3 år til 3 år og 6 mdr. For 1 forsøg på voldtægt,
et fuldbyrdet (2 forsk. kvinder med få dages mellemrum), tyveri mod den ene, hæleri/tyveri, blufærdighedskrænkelse og trusler mod ansat i skattevæsenet
fordi hun tog ham i sort arbejde på pizzaria (skrevet
truende og stærkt seksuelle sms’er til hende) + har
desforuden en dom med uafsonet straf (betinget
dom) som medtages. Årsag til forhøjelse af straf er
bl.a. at GM i LR dømmes for § 216, stk. 2 pga den
vold han udøvede og de skader kvinden pådrog sig –
i BR dømtes han ”kun” for stk. 1. I LR dømmes han
også for tyveriet.

828

5-1

M

For blufærdighedskrænkelse og ikke forsøg på voldtægt. Fra 40 dage til 20 dage.
Fra rettighedsfrakendelse til personbefordring i 5 år
til 2 år.

842

4-2

S

For voldtægt af tidl samlever + undvigelse fra retten
ved fristforlængelse. Fra 1 år og 2 mdr. til 1 år og 6
mdr. Der henvises til forholdets grovhed samt omstændighederne

845

3-3

M

Fra dom i byretten for blufærdighedskrænkelse til
frikendelse i landsretten pga manglende bevis.

879

999

M

erstatning nedsættes fra kr. 20.000 til kr. 10.000

916

999

M

Fra 1 år 3 mdr. til 1 år. Fra 45.000 til 35.000 i tort

918

3-3

M

8 mdr. ubetinget gøres betinget fordi parterne er
blevet kærester igen, har 2 fællesbørn, GM har været varetægtsfængslet i over 2 mdr, og pga K’s stilling til sagen i det hele taget. K frafalder krav om erstatning – fik 20.000 i Byretten.

925

5-1

M

erstatning nedsat fra 50.000 til 40.000. 5-1 stemmerne angik dog ikke erstatningen, men én dommer
ville alene dømme for forsøg ikke fuldbyrdet pga K’s
manglende hukommelse om voldtægten
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E420. Fællesstraf ved anden instans
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/uoplyst/ved ikke ved hver
enkelt).
Fællesstraf er ikke her synonymt med den juridiske anvendelse af ordet fællesstraf.
Fællesstraf er her en betegnelse for en straf g-manden får for flere overtrædelser af straffeloven eller anden lov. Dvs det drejer sig ikke nødvendigvis om straf for forhold begået overfor
kvinden alene.
Se endvidere variabel E320.
Der er som udgangspunkt tale om afgørelser i landsretten, men i enkelte tilfælde starter sagen
i landsretten (skema 509) og 2. instans er derfor Højesteret. Skyldsspørgsmålet skal således
ikke vurderes – alene straflængden. Det kodes som om, der er tale om den samme afgørelse
som i 1. instans, selvom der ikke er taget stilling til dette.

E426. Erstatning ved anden instans
Her skal kunne tastes fra 0 til f.eks. 100.000 (Erstatninger kommer ikke derover). Samt kunne
kode 999 for uoplyst.
Der er som udgangspunkt tale om afgørelser i landsretten, men i enkelte tilfælde starter sagen
i landsretten (skema 509) og 2. instans er derfor Højesteret. Skyldsspørgsmålet skal således
ikke vurderes – alene straflængden. Det kodes som om, der er tale om den samme afgørelse
som i 1. instans, selvom der ikke er taget stilling til dette.
Ved analysen skal man være opmærksom på, at der undervejs i undersøgelsen er sket en
lovændring vedr. opgørelse af erstatning efter EAL § 26. Det drejer sig om justitsministeriets
betænkning nr. 1102-1987, der anbefaler en forhøjelse af torterstatning i sager om overtrædelse af straffelovens kapitel 24. Der kan læses videre i bemærkninger til L143 om ændring af
erstatningsansvarsloven, hvoraf det fremgår, at baggrunden for ændringen af EAL § 26, stk. 2
er, at man ønsker en forhøjelse af torterstatningen. Tortgodtgørelsen før 1.1.2002 ligger dermed lavere.

E427. Dom ved anden instans, år
Hvornår er dommen faldet.
År, 4-cifret.
Der er som udgangspunkt tale om afgørelser i landsretten, men i enkelte tilfælde starter sagen
i landsretten (skema 509) og 2. instans er derfor Højesteret.

E428. Dom ved anden instans, dato (1-31)
Her tastes kun dagen, ikke måneden (1-31).
Der er som udgangspunkt tale om afgørelser i landsretten, men i enkelte tilfælde starter sagen
i landsretten (skema 509) og 2. instans er derfor Højesteret

E429. Dom ved anden instans, måned
Kun én svarmulighed.
Der er som udgangspunkt tale om afgørelser i landsretten, men i enkelte tilfælde starter sagen
i landsretten (skema 509) og 2. instans er derfor Højesteret
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E431-434. Tid mellem voldtægt og dom i anden instans
Fx 3 år, 2 mdr og 10 dage kodes som 3 under ”antal år”, 2 under ”antal mdr.” og 10 under
”antal dage”. Hvis 4 mdr kodes 0 i ”antal år” og ”antal dage”.
Ved lang tid mellem voldtægt og dom samt mellem anmeldelse og dom bør der sammenholdes
med om g-manden er sindssyg og/eller der falder dom m psykiatrisk behandling. Den lange tid
til afgørelsen kan nemlig skyldes udarbejdelse af mentalerklæringer.
Der er som udgangspunkt tale om afgørelser i landsretten, men i enkelte tilfælde starter sagen
i landsretten (skema 509) og 2. instans er derfor Højesteret

E441-444. Tid mellem anmeldelse og dom i anden instans
Fx 3 år, 2 mdr og 10 dage kodes som 3 under ”antal år”, 2 under ”antal mdr.” og 10 under
”antal dage”. Hvis 4 mdr kodes 0 i ”antal år” og ”antal dage”.
Ved lang tid mellem voldtægt og dom samt mellem anmeldelse og dom bør der sammenholdes
med om g-manden er sindssyg og/eller der falder dom m psykiatrisk behandling. Den lange tid
til afgørelsen kan nemlig skyldes udarbejdelse af mentalerklæringer.
Der er som udgangspunkt tale om afgørelser i landsretten, men i enkelte tilfælde starter sagen
i landsretten (skema 509) og 2. instans er derfor Højesteret

E451. Indstilling til Statsadvokaten fulgt
Kun én svarmulighed.
De sager, denne variabel er møntet på, er sager hvor politiet (politimesteren) har opgivet påtale/videre retsforfølgning af g-manden. Dvs f.eks. en sag, der opgives pga bevisets stilling –
politiet regner ikke med, det vil kunne ske domfældelse. I sådan en situation vil der typisk ligge et brev i sagen til sagens involverede (typisk g-mand og kvinden), hvor de får besked om,
at sagen ikke kommer videre (der henvises til retsplejeloven og der er en mere eller mindre
kortfattet begrundelse). Den afgørelse, om ikke at køre sagen videre, kan parterne påklage til
statsadvokaten. Det vil typisk være kvinden, der vil påklage afgørelsen, idet manden næppe
har indvendinger mod, at politiet indstiller/opgiver sagen mod ham. Politimesteren skal efter
klagen skrive en indstilling til statsadvokaten, om hvorvidt han/hun står har bemærkninger
eller andet vedr. den tidligere trufne afgørelse om ikke at ville føre sagen videre. Variablen her
går dermed på, om statsadvokaten følger politimesterens indstilling, dvs. om statsadvokaten
er enig med politimesteren i, at sagen ikke skulle for retten. En afgørelse fra statsadvokaten
kan dog også gå på, at efterforskningen i sagen skal genoptages. Er statsadvokaten enig, koder vi ”ja”, dvs, ja statsadvokaten følger politimesterens indstilling.
Foreligger der ingen dokumenter på sagen om at den skulle være påklaget, koder vi ”sag ikke
påklaget”.
”Uoplyst” kodes kun, såfremt vi ved, at sagen er påklaget, men ikke ved, om statsadvokaten
fulgte politimesterens indstilling, dvs der mangler dokumenter i sagen.
Koder af skemaer med 2000-nummer har følgende kommentar vedr. kodningen: ”Der er muligt nogle, jeg ikke har noteret her, men det drejer sig om en eller to sager højest. 2284 og
2285 er klaget – der sker intet videre”.
Den tidligere koders hensigt var at se, om der var ensartet praksis i landet.

E461. Anket til Højesteret
Kun én svarmulighed.
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De få sager hvor der er anket til Højesteret skal beskrives i kodebogen – dvs om straffen er
mildnet, stadfæstet eller forøget. Desuden skrives den samlede dom i tid (f.eks. 1 år og 6 måneder). Skyld kan ikke ændres i Højesteret – det kan strafudmålingen. Højesteret kan endvidere dømme i spørgsmål om rettergangsfejl.
Sager begyndt i byret og endt i højesteret:
Skema 743-744
GM idømmes livstid i byret og landsret, men ”kun” 16 år i Højesteret
pga ung alder. Straffen er for drab samt flere tilfælde af voldtægt, grov vold og røveri.
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F – Kvinden
F101. Offers cpr-nummer
Kvindens cpr-nummer (hele nummeret)
Det skal tastes ind uden bindestreg.

F102. Offers alder (anmeldelsestidspunktet)
Tastes med et tal.
Beregnes evt ud fra CPR som trækkes fra anmeldelsestidspunktet.
Det er alder på anmeldelsestidspunktet.
Alder på gerningstidspunktet ses i variabel F136.

F103. Offers bopælskommune
Bopælskommune – samme princip som i D122. Der skal være en kode for ”udland”.
Det er bopæl på tidspunktet for voldtægten.

F104. Offers postnummer
Postnummer skal kunne indtastes. Der skal være en kode for ”udland”.
Det er bopæl på tidspunktet for voldtægten.

F110. Antal forurettede
Antal skal kunne skrives med tal – og ikke som i den tidligere undersøgelse i ”én” eller ”flere”.
Såfremt der er flere ofre, skal skemaet udfyldes på ny for det andet offer – HELE skemaet.

F111. Offerets nationalitet (statsborgerskab)
Kun én svarmulighed.
Nationalitet står opført i anmeldelsen og opgøres på baggrund af statsborgerskab. Den enkelte
betjent slår op i personnummer-registret.
I den tidligere undersøgelse var der kun ”dansk”, ”grønlandsk” og ”andet”. Dengang blev
”grønlandske” kodet, men blev slået sammen med ”danske” i rapporten. Vi har splittet det op i
denne undersøgelse, så både Grønland og Færøerne kan kodes. Færøerne blev tidligere kodet
som danske.
Statsløse kodes som ukendt.
Vi har valgt at have de samme kategorier for offeret som for gerningsmanden, så vi kan sammenligne. Nationalitet siger intet om etnicitet, kultur og race.
Det er nationalitet på gerningstidspunktet.

F112. Offeret er i DK som…
Kun én svarmulighed.
Turist er mindre end et år i Danmark. Kodes dog ikke som turist, hvis vedkommende er i DK
som studerende.
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Nordiske statsborgere og børn heraf uden dansk statsborgerskab kodes som havende opholdestilladelse pga den fri bevægelighed i norden.
Det er grundlaget på gerningstidspunktet.

F113. Offerets etniske oprindelse
Kun én svarmulighed.
Ofte er der ikke oplysninger i sagerne om den etniske oprindelse. I disse tilfælde koder vi
”uoplyst”, uanset om navnet er ”dansk” – vi har nemlig i enkelte sager oplevet, at der intet
fremgår om, at kvinden skulle være af anden oprindelse en dansk/nordeuropæisk (navnet er
dansk osv), men billederne har så vist, at hun er det alligevel.
Til analysen: Vi har dog en formodning for, at langt de fleste er af dansk oprindelse, når der
ikke står noget om det i sagen – og navnet er ”dansk”.
Såfremt personen har flere etniske baggrunde (f.eks. mor svensk og fra græsk) kodes for det
”fjerneste”.
Tyrkiet er Sydeuropa…
Pakistan er Asien…
Ungarn, Estland, Litauen, Letland er østeuropæisk.
Beskriv andet:
Skema 283

Syd eller østeuropæisk ifølge billederne

2318

Offer er fra USSR

Skema 4221 Offerets mor er dansker og far kommer fra Libanon

F121ff. Offerets udseende m.m.
Dette punkt er en kopi af variablene om g-mandens udseende. Mange af dem vil ikke kunne
udfyldes, med mindre der foreligger billeder på sagen – politiet skriver ikke altid så meget om
kvindens udseende - men vi har dem med bl.a. for at søge at få de samme oplysninger for
kvinden som for g-mand. I de tilfælde hvor der ligger lægeundersøgelse på sagerne, får vi en
del flere oplysninger end ellers.
Det er udseende på gerningstidspunktet.

F121 Hårfarve
Kun én svarmulighed
Andet:
Skema 291 Mørkt hår

F122 Hårlængde
Kun én svarmulighed
Halvlangt hår er ”skulderlangt”
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F123 Frisure
Kun én svarmulighed
Kruset kodes som hovedregel som krøllet med mindre der er billede der viser noget andet.

F124 Hudfarve
Kun én svarmulighed

F125 Øjenfarve
Kun én svarmulighed

F131-132 Briller/solbriller
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/uoplyst ved hver enkelt)

F134. Vægt
Vægt skal angives i kg.

F135. Højde
Skal angives i cm.

F136. Alder på gerningstidspunktet
Forurettedes alder. Skal være et tal – dvs alder på gerningstidspunktet f.eks. 26 år. Tallene
skal være fra 0 til 125.
Såfremt der er flere ofre i én sag, har koderne i den tidligere undersøgelse kun oplevet, at de
ligger inden for samme aldersinterval (tidligere brugtes der interval, nu bruger vi nøjagtige
alder). Hvis flere ofre laver vi separate sager i denne undersøgelse.
Bemærk at i voldtægtssager, hvor overgrebene har fundet sted over længere tid (f.eks. en fars
gentagne voldtægter/misbrug af datter), opgives her alderen på tidspunktet for gerningens
afslutning. Af variablen fremgår derfor ikke direkte, hvor gammel pigen er, da den første voldtægt begynder. For i disse sager at finde pigens alder, da overgrebene begynder, er man nødt
til at gå ind og se på, hvor gammel hun var, da gerningen afsluttedes, og så derefter se hvor
lang tid forinden gerningen begyndte. Er der f.eks. 2 år imellem må man trække disse 2 år fra
pigens alder på gerningstidspunktet.
Der kan på dette område være sket kodefejl, dvs. at der i nogle tilfælde er kodet gerningstidspunktets begyndelse og slutning ifølge den sidste voldtægt f.eks. faderen begår, mens vi i andre tilfælde har kodet starttidspunkt ifølge den første voldtægt og sluttidspunkt efter den sidste voldtægt inden anmeldelsen. Derfor er det en god ide at sammenholde med variablen
C102, der giver en indikation af, om der er tale om flere voldtægter over tid, dvs. om der er
tale om et misbrugsforhold, der har stået på i mange år.

F137. Legemsbygning
Atletisk er også slank og muskuløs.
Kraftigt bygget er også buttet.
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F138 Sprog/accent.
Kun én svarmulighed.
Vi koder uoplyst, selvom vi har formodning for at kvinden ”dansk”.

F141-146 Kropskendetegn.
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/uoplyst ved hver enkelt).
Hvis der ikke står noget i sagen om det, koder vi ”uoplyst” – bl.a. fordi vi har oplevet i sagerne, at betjenten ikke noterer det, mens f.eks. Center for Voldtægtsofre i mange tilfælde gør
(formentlig fordi der på centrene foretages en undersøgelse af kvinden).
Andre kropskendetegn end de nævnte, noteres her i kodebogen.
Andet:
Skema 7

bærer 3 ringe i højre øres øvre del, perforerende denne, men ikke ringe i venstre
øre, derimod 2 huller i dette øres øreflip uden isatte ringe.

Skema 137 mangler tænder i undermund
Skema 173 omskåret + syet sammen ”fortil”
Skema 302+303 Omskåret
Skema 379-383 bøjle på tænderne
Skema 572 bøjle i over- og undermund
Skema 646 bøjle
Skema 674 bøjle
2108

offer er multihandikappet og kan stort set ikke bevæge sig.

2177

bøjle på tænderne

Skema 4176 2 skruer i under munder til at fastholdelse af protese

F148. Offerets beklædning
Kun én svarmulighed.
”Ikke frakke/jakke mv” betyder, at hun ikke har haft overtøj på. Dvs påklædning uanset type
noteres under ”ikke frakke/jakke”.
Nøgen vil være under ”andet”.
Denne opdeling er fra den tidligere undersøgelse. Vi fastholder det derfor men forsøger at uddybe i næste variabel.

F151-165. Offerets beklædning, detaljeret
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/uoplyst ved hver enkelt).
Det er påklædningen ved hændelsens begyndelse, der skal noteres.
Vi koder efter det yderste lag tøj, kvinden har på – dvs ikke undertøj, med mindre hun KUN
har undertøj på.
En del kvinder har en lang bluse/kjole udenpå lange bukser. I de tilfælde koder vi, at kvinden
har bukser på, idet vi betragter kjolen som en lang bluse.
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F181-185. Behandling af beklædning m.v. efter voldtægten
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/uoplyst ved hver enkelt).
Variablerne er ændrede i forhold til den tidligere undersøgelse, men resultatet bliver det samme. Tidligere fandtes variablen ”ikke skiftet tøj”, den har vi nu fjernet, idet man i stedet kan
taste ”nej” til om, forurettede har skiftet tøj.
Såfremt tøjet er sendt til retsmedicinsk eller teknisk afdeling, kodes ”nej” hele vejen.
Såfremt der ikke nævnes noget om skift af tøj/vask af tøj mv, koder vi som hovedregel uoplyst. I en del af skemaerne (ca. 140) kan der være kodet ”nej” i stedet for uoplyst.
Andet:
Skema 3

Trusser blev liggende på mark, hvor offer blev voldtaget – hun nåede ikke at få
dem på/glemte dem pga chok, og fordi g-mand trak hende videre hjem til egen
bopæl til ny voldtægt.

Offer flygtede fra g-sted, da g-mand faldt i søvn, efterlod støvler på g-mands bopæl.
Skema 271-273 Mistet tøjet i forb m forsøg på voldtægt i park
Skema 330 Noget af tøjet ligger hjemme hos g-manden – en trøje må hun ikke få, for den
vil han beholde.
2012

offer gemmer dog sine trusser med blod, idet hun ikke tør vaske dem, fordi hendes mor så ser det.

2041

Offer ’efterlader’ sit tøj i den bil, hun er blevet voldtaget i, da hun flygter fra bilen.

2331

offer gemmer sit tøj bagefter, fordi hun er bange for at hendes forældre ser det
(hun er somalier).

Skema 4032 Hun smider sine trusser ud
Skema 4036 Hendes trusser er blevet væk. Muligvis i bilen
Skema 4090 Hendes trusser er i G-mandens bil
Skema 4108 Hun møder en pige som hun havde lånt jakken fra og aflever jakken tilbage

F186. Offerets beskæftigelse
Kun én svarmulighed.
Hvis Pensionist, uspec. afkrydses, betyder det, hun hverken er alders- eller førtidspensionist. I
givet fald noteres her i kodebogen, hvilken type pensionist, hun så er.
Det er beskæftigelse på gerningstidspunktet.
Der kan i denne variabel godt være kodet, at kvinden er uden arbejde, selvom der i variabel
D171-173 er kodet, at hun er på arbejde eller på vej til eller fra arbejde. Det skyldes at arbejde i D171-173 også kan være prostitution, men det koder vi ikke her i F186.
Pensionist:
Skema 280

pensionist, men arbejder som beskyttet medarbejder på fabrik (er retarderet)

Skema 408+457-459 arbejder på beskyttet værksted – retarderet.
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Anden beskæftigelse:
Skema 13

køkkenassistent (på baggrund af teknisk skole + stået i lære til det)

Skema 474 hun er 4½
Skema 523-525 escortpige – er fra Litauen
Skema 530 jobtræning, kommunen
Skema 552 hun er 4 år
Skema 574 hun er 3 år
Skema 854 Hun er 5 år, formentlig ikke i skole
Skema 913 konstabel i hæren
2044

balletdanserinde

2058

offer er invalidepensionist formentlig pga. at hun er alkoholiker.

2108

offer bor på en institution - er psykisk udviklet som en 3 – 4 måneders baby.

2391

Offer er på revalidering, arbejder på et beskyttet værksted – midlertidigt. Er på
visse
områder udviklet som en 14-16-årig. Hun er 26 år.

2405

offer er på barsel men skal starte som studerende.

2420

Offer er på overgangsydelse.

F187. Civilstand jf. cpr.register
Kun én svarmulighed.
Her skal vi bruge Danmarks statistik. Koderen i den tidligere undersøgelse er tidligere gået ind
i cpr-registret, og dermed er det civilstanden, der noteres – ikke noget om kærester. Samlevende fandt koderen ud af ved at se på bopælen, dvs. forurettede kunne reelt set godt være
samlevende, uden at det er oplyst til cpr-registret (social bedrageri, glemsomhed og lign.) - og
dermed fremstå som ”single” i vores undersøgelse. Dette medfører bl.a., at hvis forurettede er
skilt, men har en ny samlevende, så krydses der af i ”gift/samlevende”.
”Alene” dækker over udeboende uden officiel samlevende.
Det er civilstand på gerningstidspunktet.

F191-207. Bor sammen med
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej ved hver enkelt).
Der kodes for tilstanden på gerningstidspunktet.
”Andre, f.eks. anbragt af sociale myndigheder ” omfatter bl.a. tvangsfjernelser pga forældres
misrøgt samt anbringelse fordi forældre ikke kan håndtere den unge (pga. retarderet eller
”problembarn”) dvs også frivillig anbringelser. Der er dog en gråzone ift variablen ”krisecenter/forsorgshjem”, idet retarderede og/eller sindssyge børn/unge anbringes på institutioner,
hvor vi må kode ”forsorgshjem” og ikke ”andre, f.eks. anbragt af sociale myndigheder”.
”Andre, krisehjem/forsorgshjem” er også hjem for psykisk syge.
Asylcentre kan både være ”krisecenter/forsorgshjem” samt ”Fængsel/arrest” – det kommer an
på, hvorledes stedet er administreret, dvs. kan beboerne komme og gå som de vil. Hanstholmlejren kodes f.eks. som fængsel.
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”Pensionat” er også vandrerhjem.
Herberg kan i princippet være både pensionat og forsorgshjem – det kommer an på den nærmere beskrivelse af stedet.
Hvis kvinden bor sammen med en forælder samt en sted/pap-forælder, kodes for at hun kun
bor sammen med den ene forælder.
Mindre børn/voksne børn kan også være søskende (f.eks. hvis pige voldtages af sin far).
”Deler lejlighed/værelse” er også når kvinden har lånt eller lejet et værelse hos nogen eller bor
hos venner og bekendte.

F208. Påvirkethed, spiritus, ifølge offeret
Kun én svarmulighed.
NB! Kriteriet for kodning er om kvinden har indtaget alkohol – ikke om han føler sig påvirket.
Spiritus er også øl og vin.
Vi koder ”uoplyst” såfremt kvinden intet har udtalt om det.
Vi koder kun ”nej”, såfremt det står anført i sagen, at kvinden nægter at have indtaget noget.

F209. Påvirkethed, spiritus, ifølge betjenten
Kun én svarmulighed.
Vi koder ”uoplyst” såfremt betjenten intet noterer om det.
Spiritus er også øl og vin.
Hvis betjenten bemærker i sagen, at kvinden er påvirket af ”noget”, dvs enten alkohol eller
narko/medicin, koder vi det her, uanset det ikke vides, om det er alkohol eller narko/medicin.
Såfremt graden af påvirkethed er ukendt, koder vi ”medium”.
”En smule påvirket/lettere påvirket” kodes som ”mildt påvirket”
”Godt påvirket” kodes som ”stærkt påvirket”.

F210. Påvirkethed, spiritus ifølge g-manden
Kun én svarmulighed.
Vi koder ”uoplyst” såfremt g-manden intet har udtalt om det.
Spiritus er også øl og vin.
Hvis g-manden bemærker i sagen, at kvinden er påvirket af ”noget”, dvs enten alkohol eller
narko/medicin, koder vi det her, uanset det ikke vides, om det er alkohol eller narko/medicin.
Såfremt graden af påvirkethed er ukendt, koder vi ”medium”.
”En smule påvirket/lettere påvirket” kodes som ”mildt påvirket”
”Godt påvirket” kodes som ”stærkt påvirket”.

F211. Promilleerklæring
Kun én svarmulighed.
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Vi koder mindsteværdien der vil kunne lægges til grund for bedømmelsen (og det ER altid den
mindste værdi – der opgives også en middelværdi).
I sagerne kan det fremgå, at der ER taget blodprøve til bestemmelse af promille, men resultatet foreligger af en eller anden grund ikke. Vi koder i så tilfælde ”uoplyst”, idet vi ikke kan regne med, at det skyldes, at der ingen promille er.

F212. Promilleerklæring antal timer efter voldtægten
Skriv antal timer eller koden for uoplyst (999) eller ingen erklæring (990).
Noteres også såfremt der er udtaget prøve med alkoholmeter hos politiet.
Vi beregner udfra gerningstidspunktets afslutning.

F221-227. Påvirkethed, narkotika, ifølge offeret
NB! Kriteriet for kodning er om kvinden har indtaget narkotika – ikke om hun føler sig påvirket.
Metadon betragtes som ”svær karakter” på linje m heroin.
Vi koder ”uoplyst” såfremt kvinden intet har udtalt om det.
Vi koder kun ”nej”, såfremt det står anført i sagen, at kvinden nægter at have indtaget noget.
”ja, mener der er kommet narkotika i mad/drink uden hendes vidende” gælder også hvor gmanden har givet hende piller for halssmerter og sagt, det var albyler (skema 198 – hun havde intet medicin i blodet – men prøve også første taget 37 timer efter hun er vågnet 46 timer
efter, hun faldt i søvn).

F231-235. Påvirkethed, medicin, ifølge offeret
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/uoplyst/ved ikke ved hver
enkelt).
NB! Kriteriet for kodning er om kvinden har indtaget medicin – ikke om han føler sig påvirket.
Medicin kan f.eks. være hostesaft, astmamedicin, medicin mod høfeber dvs ”almindelig” medicin…
Vi koder ”uoplyst” såfremt kvinden intet har udtalt om det.
Vi koder kun ”nej”, såfremt det står anført i sagen, at kvinden nægter at have indtaget noget.
Andet:
Skema 3,

medicin pga behandling mod sygdom i skjoldbruskirtlen (radioaktivt jod, derudover Eltroxin dagligt)

Skema 89

gigtmedicin og medicin mod epilepsi

Skema 200 smertestillende medicin mod gigt og smerter pga handicap (amputeret ben)
Skema 209 medicin mod kronisk astma + antabus
Skema 317 Astma medicin
Skema 347 medicin mod Parkinson
Skema 385 gigtpræparat mod smerter, hormonpræparat pga endometriose (slimhindesygdom)
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Skema 400 centyl m/kaliumklorid 1, imovane 7½ mg til natten, abalgin retard 65 mg 1 x 3
dgl., kalcichew tabl.dagl., panodil retard 500 mg 2 tabl. 2 x dgl, fosamax 1 om
morgenen.
Skema 401 Temgesic, heksalid
Skema 428 Eltroxin for stofskiftelidelse
Skema 455-456 antabus
Skema 483 Brufen + panodil pga smerter fra trafikulykke
Skema 489 Celebra (gigt)
Skema 491 medicin mod epilepsi dagligt.
Skema 496 daglig medicin mod sygdom i skjoldbruskirtlen – Eltroxin (opereret for Basedow
sygdom)
Skema 527 smertestillende contalgin (hun er 85)
Skema 536 mod epilepsi (Lamictal og deprakine)
Skema 546 mod forhøjet blodtryk
Skema 555 Letigen, slankemiddel, for at blive hurtigere fuld og dermed spare penge..
Skema 559 ketogan, stesolid, lexotan, saroten, kodamid, pacisyn, primperan (også kodet
under antidepressiva, men ketogan og stesolid kodes typisk under narkotika –
hvilket ikke er gjort i denne sag, idet pillerne er ordineret mod psykisk sygdom)
Skema 560 mod astma
Skema 576 mod astma
Skema 577 mod astma
Skema 583 sukkersyge medicin hver dag og nat.
Skema 601 Letigen
Skema 611 antabus + mod forhøjet blodtryk
Skema 614 mod astma
Skema 625 mod astma
Skema 641 mod mavesyre
Skema 691 mod gigt
Skema 715+717

smertestillende efter ulykke, nobligan

Skema 743 mod epilepsi + smertestillende pga hofteoperation (Tradolan) + Fenemal (egentlig beroligende middel, men lægen fortæller, man giver det til epilepsi-patienter,
hvorfor det ikke kodes som psykofarmaka)
Skema 747 antabus + mod hjerteproblemer
Skema 748 Kaleorid + Triumterin (Kalium tilskud pga arvelig sygdom ”hypokalimæisk paralyse)
Skema 764

penicillin mod blærebetændelse

Skema 767 slankemiddel Letigen
Skema 773 mod astma
Skema 774

Selosok + hjertemagnyl
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Skema 775 mod epilepsi
Skema 789 Tramadol, smertestillende pga operationer i knæ
Skema 805 medicin mod forhøjet stofskifte + astmaspray
Skema 897 epilepsi-medicin dagligt
Skema 817-819 astma
Skema 866 mod astma – dagligt.
Skema 882 mod epilepsi
Skema 916 astma
Skema 917 penicillin-kur
2028

Estofem = østrogen daglig indtagelse

2084

offer har taget antabus, lykkepiller og Alprox (nervemedicin) de nøjagtige
mængder
kendes ikke.

2293

Offer tager normalt Panolol mod migræne, desuden noget mod allergi.

2313

indtager astma medicin dagligt

2359

Apozepam 5 mg. efter behov, Fondur (dagligt), tabletter mod mavesår, hormontabletter

2363-2365

offer indtaget Alopam

2396

Alopam mod gigtsmerter, Bricanyl (efter behov) astmatisk bronkitis, Teanex
(mod allergi)

2406

Rivotril og Flunipam dagligt

2408

offer har epilepsi og tager Carbamazepin herfor.

2423

offer tager dagligt: Temesta, Nobligan, Lanzo og Kodamid + astmaspray.

2427

tager Tetracyclinkure mod bylder og Paracetamol (mod nakkesmerter)

2439

tager Zoloft mod depression + noget andet, hun ikke husker navnet på.

2459

tager hormonpiller Hexalid og beroligende medicin dagligt //i retskemisk undersøgelse findes: Diazepam, Demethyldiazepam, Salicylsyre og Codein.

2478

Offer tager Primperan for tyktarmsproblemer

2039

demoxepam

2224

paracetamol

Skema 4012 Hun tager en daglig tablet mod høfeber
Skema 4036 P-piller og Imigren
Skema 4043 Hun får Temgisic af sin læge
Skema 4061 Insulin. Hun er diabetiker
Skema 4081 Efxor (stemningløftende)
Skema 4098 Astma medicin
Skema 4110 Astma medicin
Skema 4113 Ketogan imod smerter i ryggen
Skema 4116 Astma medicin (uoplyst om hun har indtaget det på G-tidspunkt)
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Skema 4123 Antabus
Skema 4142 Deprakine (epilepsi)
Skema 4143 Gigttabletter, Viox (mod smerter)
Skema 4154 Medicin mod høfeber
Skema 4113 Ketogan imod smerter i ryggen
Skema 4185 Medicin mod Astma og propenolol med hjerteledelse
Skema 4195 Kodimagnyl mod hovedpine
Skema 4200 to Pamol
Skema 4202 hjertemedicin og kredsløb.
Skema 4203 Pamol
Skema 4210 Astma medicin

F237. Påvirkethed, narkotika/medicin, ifølge betjenten
Kun én svarmulighed.
Metadon betragtes som ”svær karakter” på linje m heroin.
Vi koder ”uoplyst” såfremt betjenten intet noterer om det.
Hvis betjenten bemærker i sagen, at kvinden er påvirket af ”noget”, dvs enten alkohol eller
narko/medicin, koder vi det her, uanset det ikke vides, om det er alkohol eller narko/medicin.
Såfremt graden af påvirkethed er ukendt, koder vi ”medium”.

F238. Påvirkethed, narkotika/medicin, ifølge g-manden
Kun én svarmulighed.
Metadon betragtes som ”svær karakter” på linje m heroin.
Vi koder ”uoplyst” såfremt g-manden intet har udtalt om det.
Hvis g-manden bemærker i sagen, at kvinden er påvirket af ”noget”, dvs enten alkohol eller
narko/medicin, koder vi det her, uanset det ikke vides, om det er alkohol eller narko/medicin.
Såfremt graden af påvirkethed er ukendt, koder vi ”medium”.

F239. Er retskemisk screening foretaget.
Svar med ja/nej.
Blodprøve kan godt være udtaget uden at screening senere finder sted (fordi politiet ikke mener, det er nødvendigt i sagen). Vi koder ”nej” til screening, hvis blodprøve er udtaget, men
den ikke bruges til noget.

F241-248. Påvirkethed, narkotika/medicin, retskemisk screening
Her skal resultaterne af den retskemiske screening anføres. Der vil blive nye variable undervejs i kodningen, når vi har set resultater af screeningerne.
Ofte tages blod- og urinprøve hos lægen/center for voldtægtsofre, men disse screenes ikke
nødvendigvis. Vores kodning går på resultaterne af en eventuel screening, vi koder IKKE, at
der blot er taget en prøve, hvis denne ikke er brugt til noget.
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Bemærk codein og morfin også kan være spor efter ”almindelige” hovedpinepiller (f.eks. skema 696).
Der kodes ”ingen screening” hele vejen ned, såfremt blodprøve er foretaget, men ingen screening er sket.
Andet:
Skema 89

gigtmedicin

Skema 300 Antiepilepsipræparat
Skema 350 Trichloretahanol (brugt bedøvende – vist nok middel der anvendes til at rense
cykel)
Skema 753-754 naproxen – smertestillende ved menses-smerter – lille dose
2039

demoxepam

2224

paracetamol

F249. Blodprøve/retskemisk antal timer efter voldtægten
Anfør antal timer.
Såfremt blodprøve ikke er udtaget noteres ”990”.
Ofte tages blod- og urinprøve hos lægen/center for voldtægtsofre, men disse screenes ikke
nødvendigvis. Vores kodning går på resultaterne af en eventuel screening, vi koder IKKE, at
der blot er taget en prøve, hvis denne ikke er brugt til noget.

F250. Misbrug, alkoholiker
Kun én svarmulighed.
Variablen omhandler, hvorvidt hun er misbruger på gerningstidspunket.
Vi har i flere sager oplevet, at både kvinden og g-manden nægter at have et misbrugsproblem,
selvom alle omkring dem, siger det. I de tilfælde koder vi ”ja, ifølge rygter/sladder”. Det er
naturligvis en noget tvivlsom definition…
Såfremt intet om det fremgår af sagen, koder vi ”uoplyst”.

F251. Misbrug, narkotika
Kun én svarmulighed.
Variablen omhandler, hvorvidt hun er misbruger på gerningstidspunket.
Vi har i flere sager oplevet, at både kvinden og g-manden nægter at have et misbrugsproblem,
selvom alle omkring dem, siger det. I de tilfælde koder vi ”ja, ifølge rygter/sladder”. Det er
naturligvis en noget tvivlsom definition…
Såfremt intet om det fremgår af sagen, koder vi ”uoplyst”.
Flere har beskrevet, at de IKKE er narkomaner, men på metadon (f.eks. i forbindelse med afvænning), i de tilfælde koder vi det alligevel som narkomani/misbrug.
Man kan ikke af skemaet aflæse, om kvinden er på metadon eller om hun er på andet f.eks.
heroin, idet disse stoffer kodes som det samme (svær karakter) i variabel F221f.

156

Har kvinden f.eks. et weekendforbrug koder vi det ikke som misbrug.

F252. Misbrug, medicin
Kun én svarmulighed.
Variablen omhandler, hvorvidt hun er misbruger på gerningstidspunket.
Vi har i flere sager oplevet, at både kvinden og g-manden nægter at have et misbrugsproblem,
selvom alle omkring dem, siger det. I de tilfælde koder vi ”ja, ifølge rygter/sladder”. Det er
naturligvis en noget tvivlsom definition…
Såfremt intet om det fremgår af sagen, koder vi ”uoplyst”.

F271-276. Psykisk tilstand
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/uoplyst ved hver enkelt).
Der skal kunne krydses af ved flere svarmuligheder.
(”og” skal ændres til ”eller” i teksten…).
Opdelingen er foretaget udfra formodningen om, at der reelt ”kun” er 2 hovedgrupper af psykiske sygdomme, nemlig maniodepressiv og skizofreni. Det er naturligvis en grov forenkling af
mange forskellige tilstande/situationer.
”Borderline” kodes som skizofreni.
Krydses af på baggrund af oplysninger forurettede selv kommer med – eller hvis der foreligger
sikre oplysninger i sagen om det. Det er formentlig ikke noget politiet spørger om. Vi koder
”uoplyst” såfremt der ikke står noget om det i sagen. Såfremt det fremgår, at kvinden tager
lykkepiller (f.eks. af den retskemiske erklæring), koder vi ja til, at hun har psykiske problemer.
Det er psykisk tilstand på gerningstidspunktet.
Depressioner kodes under ”PTSD”.
”Ja, psykiske problemer” dækker over sager, hvor kvinden oplyser, at hun har nogle psykiske
problemer - men vi ved ikke nærmere, hvad de går ud på. Denne kategori kan være kodet
med langt mindre alvorlige psykiske problemer end de andre nævnte i skemaet – ELLER ikkediagnosticerede tilstande.
Skizofreni mv. kan være (se også hos g-mand):
- ikke nærmere defineret personlighedsforstyrrelse.
- Chorea Huntingtons sygdom.

F278. Psykisk, mentalt retarderet
Kun én svarmulighed.
Der vil formentlig stå, hvis forurettede er mentalt retarderet (ifølge koderen i den tidligere undersøgelse). Derfor koder vi ”nej”, hvis der ikke står noget i sagen. ”Uoplyst” vil skulle anvendes meget sjældent i denne variabel (anvendt i tilfælde hvor kun anmeldelse modtages af politiet – afhøring mv foretoges ikke).
Af nogle sager kan det blot fremgå, at kvinden er retarderet – men ikke i hvilken grad. Vi koder efter de øvrige oplysninger i sagen, f.eks. om kvinden er i stand til at bo for sig selv. F.eks.
skema 27: niveau som 8-årig, bor i bofællesskab, er dårlig til tidsrum/tidspunkter, kan ikke
læse = kodes som middelsvær grad af retardering.
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Det må anbefales, at der i den næste undersøgelse indgår en svarmulighed ”ja, uoplyst hvilken
grad”. Disse har vi indtil videre kodet under ”andet”.
Hjerneskade kodes også her – ikke under psykisk tilstand.
Andet:
Skema 11

Far siger, hun kan have svært ved at huske, især i rigtig rækkefølge, er alkoholiker. Virker noget tilbage…

Skema 280 Arbejder som beskyttet medarbejder, bor hos forældre, er retarderet men der
mangler oplysninger i sagen – muligt down-syndrom
Skema 441 alderssvingende
Skema 513 Alkohol syndrom defekt
Skema 530 ved lægeundersøgelse beskrives hun som sent udviklet, let naiv. Hun er i jobtræning – vides ikke om det har nogen sammenhæng, der er ikke flere oplysninger i sagen.
Skema 785 K er 14 år, beskrives af forstander på behandlingshjem som havende ”intelligens
under middel” – emotionelt skadet (omsorgssvigt), derfor uklart om vurdering af
intelligens skyldes omsorgssvigt og manglende stimulering. Er tidligere misbrugt
og beskrives som meget naiv og ikke i stand til at sige fra.
Skema 882 epileptiker med problemer ift hukommelse – får medicin, politi beskriver hende
som psykisk tilbagestående, på hospitalet beskrives hun som virkende yngre end
hendes alder – mor siger: epilepsi gik ud over skolegangen.
2219

offer er svar DAMP barn (dette er i øvrigt kodet under psykisk tilstand PTSD).

2220

samme

2221

samme

2222

samme

2223

samme

2325

offer er førtidspensioneret pga. nedsat begavelse

Skema 4021 Hun er diagnosticeret DAMP. Hun har været udsat for incest i to år. En af vidne
siger at hun af ”lidt tilbage”
Skema 4048 Politiet siger at hun virker mindre begavet og naiv
Skema 4202 Hun er dement

F279. Fysisk, hørehæmmet
Kun én svarmulighed.
Krydses af på baggrund af oplysninger forurettede selv kommer med – eller hvis der foreligger
sikre oplysninger i sagen. Der vil formentlig stå, hvis forurettede er handicappet (hvis ”store”
handicaps..ikke hvis hun mangler en finger..jf. koderen i den tidligere undersøgelse). Derfor
koder vi ”nej”, hvis der intet står om det i sagen. ”Uoplyst” vil skulle anvendes meget sjældent
i denne variabel (anvendt i tilfælde hvor kun anmeldelse modtages af politiet – afhøring mv
foretoges ikke).

F280. Fysisk, synshæmmet
Kun én svarmulighed.
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Krydses af på baggrund af oplysninger forurettede selv kommer med – eller hvis der foreligger
sikre oplysninger i sagen. Der vil formentlig stå, hvis forurettede er handicappet (hvis ”store”
handicaps..ikke hvis hun mangler en finger..jf. koderen i den tidligere undersøgelse). Derfor
koder vi ”nej”, hvis der intet står om det i sagen. ”Uoplyst” vil skulle anvendes meget sjældent
i denne variabel (anvendt i tilfælde hvor kun anmeldelse modtages af politiet – afhøring mv
foretoges ikke).
Det er tilstanden på gerningstidspunktet.

F281. Fysisk, gangbesvær
Kun én svarmulighed.
Krydses af på baggrund af oplysninger forurettede selv kommer med – eller hvis der foreligger
sikre oplysninger i sagen. Der vil formentlig stå, hvis forurettede er handicappet (hvis ”store”
handicaps..ikke hvis hun mangler en finger..jf. koderen i den tidligere undersøgelse). Derfor
koder vi ”nej”, hvis der intet står om det i sagen. ”Uoplyst” vil skulle anvendes meget sjældent
i denne variabel (anvendt i tilfælde hvor kun anmeldelse modtages af politiet – afhøring mv
foretoges ikke).
Det er tilstanden på gerningstidspunktet.
Gangbesvær:
Skema 13

Halter efter knæoperation

F282. Andet fysisk handicap
Kun én svarmulighed.
Krydses af på baggrund af oplysninger forurettede selv kommer med – eller hvis der foreligger
sikre oplysninger i sagen. Der vil formentlig stå, hvis forurettede er handicappet (hvis ”store”
handicaps..ikke hvis hun mangler en finger..jf. koderen i den tidligere undersøgelse). Derfor
koder vi ”nej”, hvis der intet står om det i sagen. ”Uoplyst” vil skulle anvendes meget sjældent
i denne variabel (anvendt i tilfælde hvor kun anmeldelse modtages af politiet – afhøring mv
foretoges ikke).
Det er tilstanden på gerningstidspunktet.

Hvilken type handicap:
Skema 66

Stum (døvstum), noteret som svær grad

Skema 185-186 Piskesmældsskade (gør at hun bl.a. ikke kan arbejde m sit tidl arbejde)
Skema 200 fået udskiftet skuldre og hofter + svær gigtlidelse (ben amputeret pga dårligt
blodomløb noteret under middelsvært gangbesværet).
Skema 347 Parkinson syge
Skema 450-51 Sclerose, ingen kræfter i venstre arm
Skema 409 døvstum
Skema 536 har brækket arm i slynge, hæmmer hendes modstand ved voldtægten, epilepsi –
får anfald i forb med afhøringen og indlægges.
Skema 553 protese i både overmund og undermund. Er svært overvægtig med tegn herpå
på benene.
Skema 563-64 epilepsi – har været indlagt nogle gange.
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Skema 614 talebesvær pga ganespaltning
Skema 625 lige ryg (columna recta)
Skema 670-671 epilepsi, er under medicinsk behandling men har haft anfald for ca en uge
siden alligevel (Lider desuden af endometriose).
Skema 871 epileptiker, får anfald kort forinden
Skema 877 K har ”anderledes kropsbygning” skriver betjenten (K er retarderet, stærkt skelende og taler ikke så godt)
Skema 4004 Hun har bindevævssygdom, og skal går tur daglig for at modvirke denne sygdom
Skema 4190 Hun er førtidspensionist pga. piskesmældslæsion

F290. Lægeerklæring foreligger
Kun én svarmulighed.
Der er tale om en erklæring fra RI, skadestue eller Center for voldtægtsofre.
Det skal være lægeerklæring i forlængelse af voldtægten – eller kort tid efter. Vi koder ikke for
lægeerklæringer foretaget lang tid efter. Disse kodes evt under ”psykiske skader” og/eller ”behandling”.

F291. Undersøgelse, hvornår, år
Gerningsår, 4-cifret

F292. Undersøgelse, dato
Datoen skal kun bestå af månedsnummeret dvs. 1-31

F293. Undersøgelse, måned
Kun én svarmulighed.

F301-304. Tid mellem voldtægt og undersøgelse
Fx 3 år, 2 mdr og 10 dage kodes som 3 under ”antal år”, 2 under ”antal mdr.” og 10 under
”antal dage”. Hvis 4 mdr kodes 0 i ”antal år” og ”antal dage”.
Såfremt ingen undersøgelse foreligger tastes nul ”0”. Under ”undersøgelse, måned” kan man
se, om der er foretaget en undersøgelse.
Såfremt voldtægten sker om aftenen og undersøgelsen derfor først finder sted efter midnat, vil
det se ud som om, der er gået et helt døgn fra voldtægten til undersøgelsen pga den automatiske udregning – selvom der blot er gået nogle timer.

F311-314. Tid mellem anmeldelse og undersøgelse
Fx 3 år, 2 mdr og 10 dage kodes som 3 under ”antal år”, 2 under ”antal mdr.” og 10 under
”antal dage”. Hvis 4 mdr kodes 0 i ”antal år” og ”antal dage”.
Såfremt ingen undersøgelse foreligger tastes nul ”0”. Under ”undersøgelse, måned” kan man
se, om der er foretaget en undersøgelse.

160

Såfremt anmeldelsen sker om aftenen og undersøgelsen derfor først finder sted efter midnat,
vil det se ud som om, der er gået et helt døgn fra anmeldelsen til undersøgelsen pga den automatiske udregning – selvom der blot er gået nogle timer.

F315. Fysiske skader
Kun én svarmulighed.
Skader står beskrevet i lægeerklæringerne, det er ikke politiets oplysninger. Såfremt kvinden
nævner andre skader end de, der fremgår af lægeerklæringen, koder vi også dem.
Variablen ”død” er tilføjet. Udgangspunktet i undersøgelsen var at gennemgå drabssagerne i
Danmark for at finde dødsfald i forbindelse med voldtægt, for de kan muligt være placerede
dér (ifølge koderen i den tidligere undersøgelse, man kan ikke regne med, at det er opgjort
teknisk korrekt). Det var imidlertid for omkostningskrævende og omfattende og blev fravalgt i
denne undersøgelse.
Bristet mødom kodes som skader, men ikke varige mén.
Graviditet kodes som skader, men ikke varige mén.
Tidligere kunne man kun sætte ét kryds, og da valgte man det ”værste”. Varige men er værre
en livsfare.

F321-339. Fysiske skader, detaljeret
Vi koder også skader opstået under en evt. flugt.
Vi koder også graviditet, selvom den er udokumenteret.
Hvis hun ikke har tøj på, koder vi ”nej” til at det er revet i stykker. Briller kodes også under
”tøj revet i stykker”.
”Skader efter kvælningsforsøg” er også ufrivillig urinering/afføring samt mærker på halsen.
NB! Underhudsblødninger er i begyndelsen af kodningen kodet som ”blødninger/blodansamlinger” indtil vi fandt ud af, at underhudsblødninger faktisk er det samme som
blå mærker. Dette opdagede vi efter at have kodet ca. 300 sager…Vi mener højst, der kan være tale om 50 sager, hvor der er kodet blødninger/blodansamlinger i stedet for blå mærker.
Man må ved analysen være opmærksom på, at infektioner/kønssygdomme ikke nødvendigvis
fremgår af sagen, idet svar på sådanne prøver kan gå direkte fra lægen/hospitalet til kvinden
– eller oplysningerne gives fra politiet til kvinden uden at der ligger materiale om det i sagen.
Svarene kan endvidere foreligge længere ude i fremtiden efter sagens afslutning. Derfor vil der
typisk kodes ”uoplyst” ud for denne variabel.
Bristet mødom kodes under ”skader i vagina”, det kodes dog ikke ovenfor i variabel F315 som
”varige men”, men blot som ”skader, men ikke varige mén”.
Hvis der er rifter i vagina kodes både for ”hudafskrabninger/rifter” og for ”skader i/ved vagina”. Samme gælder anus. 1 skade kan i princippet altså godt fremtræde 2 steder.
Andet:
Skema 28

Øjenskade som følge af slag i ansigtet (varige mén)

Skema 29

Hjernerystelse

Skema 58

Faldet på cyklen ”aktiverer” en gammel cyste/smerter herfra, hun kan ikke gå i
en uge (kørestol, krykker herefter)

Skema 90

Hovedhår revet af
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Skema 99

Besvimede pga angst evt. fald

Skema 100 Brandsår efter lampe på ryg
Skema 175 Brækket negl
Skema 200 Svien i vagina
Skema 203 knækket negl
Skema 210 + 216 Bevidstløs, mulig hjernerystelse bagefter (i hvert fald opkast og svimmelhed).
Skema 269 Brandsår efter brændt m glødende grillspyd
Skema 277-278 Negl knækket
Skema 390 der konstateres blod i hendes urin – uklart om det stammer fra voldtægten..
Skema 464 muligt der bliver varige skader på 2 af hendes fingre – ved man ikke før operationen (knivstik). Derudover har hun problemer med maven muligt efter
slag/spark, men det er også uafklaret. Hun kaster blod op.
Skema 475 blodsprængning i ene øje
Skema 476 2 knækkede negle
Skema 477-78 1 brækket negl
Skema 480 knækket negl
Skema 496 Hjernerystelse
Skema 536 K har ikke haft epilepsi anfald i årevis ifølge hende, men får det lige efter voldtægten både inden, under og efter politiet afhører hende – hun indlægges og hospital beholder hende til observation
Skema 539 knækket negl
Skema 448-449 forstuvet ankel på vej væk fra dem
Skema 556 knæ vredet af led under fald
Skema 693-694 mulig hjernerystelse, hovedpine
Skema 704 knækket negl
Skema 717 knækket negl
Skema 722 slået flig af tænder, mulig permanent skade i øjet i form af ”plet”
Skema 732-734 noget galt med knæet, hun skal undersøges for brud på menisken
Skema 755-758 brændt af brændenælder fordi voldtaget i skov
Skema 847 sugemærke
Skema 872 Brandsår fra hans cigaret
Skema 876 bevidstløs i kort periode, tissede i bukserne (uklart om det skyldes halsgreb)
Skema 898 mulig hjernerystelse ifølge læge pga opkast og hukommelsesbesvær (hoved slået mod gulvet)
Skema 918 knækkede negle
Skema 925 punktformede blødninger i kindslimhinder (formentlig pga oralt samleje, men
kan også være pga lussinger)
Skema 4014 Ømhed af hovedbunden
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Skema 4018 Knækket en tand. Forstrækning af venstre ankel.
Skema 4042 Ømhed af skulder, højre hofte og håndled
Skema 4043 Ømhed i brystkassen
Skema 4066 To knækkede negle og ømhed i venstre underarm
Skema 4086 Ømhed omkring mund, nakke og hovedbunder
Skema 4157 Ømhed i ryggen
Skema 4201 Ømhed på kroppen, synkesmerter
Skema 4003 Ømhed i skeden
Skema 4208 Overfladiske hudlæsion ved venstre kæbevinkel
Skema 4210 Ømhed på kroppen
Skema 4213 Ømhed på halsen
Skema 4218 Brand med en cigaret
Skema 4229 Ømhed

F341-350. Psykiske skader/følger
Skal kunne besvares med flere svar ud for hver variabel (dvs. ja/nej/uoplyst ved hver enkelt).
Det skal understreges, at der her er tale om voldsomme psykiske reaktioner efter voldtægten
og ikke ”kun” ”almindelige” reaktioner ovenpå voldtægten. ”Almindelige” reaktioner kan f.eks.
være chok, sorg, angst, vrede, beherskelse, ingen bemærkelsesværdig reaktion og forvirring disse kodes som nævnt ikke.
Der kodes ifølge kvindens opfattelse/forklaring (uanset hvornår hun nævner det), samt hvis
der foreligger sikker dokumentation fra læge eller andet, eller politiet beskriver kvindens adfærd i rapport.
Vi kan naturligvis ikke være sikre på, at kvindens psykiske tilstand er belyst fuldstændig via
politisagerne, men i disse variable ser vi på de umiddelbare ekstreme/abnorme reaktioner på
voldtægten, og dem kan vi – medmindre sagen generelt ikke er særligt godt oplyst/dokumenteret – godt regne med vil fremgå af sagen. I sager, hvor det ikke fremgår, at
der har været abnorme reaktioner, koder vi derfor ”ja” til at der ingen åbenlyse psykiske skader er og ”nej” til de øvrige variabler (apatisk, ubehersket sorgreaktion mm). Sager der ikke er
særligt godt oplyst vil typisk være sager, hvor voldtægten er sket for meget lang tid, siden
eller hvor kvinden aldrig vender tilbage til politiet efter anmeldelsen og derfor ikke genafhøres.

