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��� 6DPPDQIDWWQLQJ

7KH�KXVEDQG� FDQQRW� EH�JXLOW\� RI� D

UDSH�FRPPLWWHG�E\�KLPVHOI�XSRQ�KLV

ODZIXO� ZLIH�� IRU� E\� WKHLU� PXWXDO

PDWULPRQLDO� FRQVHQW� DQG� FRQWUDFW

WKH� ZLIH� KDWK� JLYHQ� XS� KHUVHOI� LQ

WKLV� NLQG� XQWR� KHU� KXVEDQG�� ZKLFK

VKH�FDQQRW�UHWUDFW�

+DOH������

Denna uppsats kommer att behandla den kriminalpolitiska

aspekten av kriminalisering av våldtäkt inom äktenskapet. Uppsatsen tar sin

utgång i en historisk redogörelse för vem som genom historien setts som

våldtäktsoffer.

Uppsatsens syfte är att åskådliggöra den debatt som fördes dels

kring kriminaliseringen av våldtäkt inom äktenskapet, dels kring den senare

justering som diskuterats och genomförts på området. Detta kommer att ske

huvudsakligen genom en belysning av statliga utredningar, riksdagsdebatter

och debatter förda i media.

Utvecklingen som beskrivs har gått från 1953 då en statlig

utredning för första gången föreslog en kriminalisering av våldtäkt inom

äktenskapet. Debatten i riksdagen var intensiv och det fanns en mängd

argument både för och emot att låta våldtäktsbestämmelsen innefatta

övergrepp inom äktenskapet. När brottsbalken sedan trädde i kraft 1965

ingick våldtäkt inom äktenskapet. Det ansågs då vara regel att våldtäkt inom

äktenskapet skulle hänföras till den lindrigare formen av våldtäkt, nämligen

våldförande.

När sedan en annan statlig utredning år 1976 framlade ett

förslag som befäste denna uppfattning reagerade allmänheten kraftigt.

Inställningen till våldtäkt inom äktenskapet sammantaget med utredningens

syn på våldtäkt i allmänhet föranledde en fullkomlig folkstorm.
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Som en reaktion på detta tillsattes nya utredningar som 1984

utmynnade i att det inte skulle påverka brottets svårighetsgrad huruvida

offret haft en relation till gärningsmannen.

Under andra halvan av 1990 - talet har debatten hårdnat och

såväl allmänheten som utredarna som regeringen kräver hårdare tag mot just

övergrepp mot närstående.

Det som började som en diskutabel kriminalisering där

näståendesituationen sågs som förmildrande ses idag som självklart och

försvårande.

Det material jag använt har huvudsakligen varit offentliga

utredningar och riksdagstryck. Jag har även gått igenom litteratur på

området, såväl svensk som utländsk. Tyngdpunkten ligger vid de svenska

förhållandena, men då det är viktigt att få ett större perspektiv har jag även

kort refererat till utvecklingen i andra länder, såväl vad gäller lagar och

förordningar som när det gäller debatt och förändrade synsätt.
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��� )|URUG

´,QJHQ� lQGH� Sn� GHW� P\FNQD

ERNVNULYDQGHW� RFK� P\FNHW

VWXGHUDQGH�J|U�NURSSHQ�WU|WW´

3UHGLNDUHQ������

Tack till professor Anders Agell, doktorand Ulrika Andersson,

professor Sture Bergström, lektor Per Hellsvik, kandidat Tobias Sjö,

professor Per-Ole Träskman, doktor Helén Örnemark-Hansen och alla andra

som stöttat mig och stått ut med min fascination för detta makabra ämne.
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f följande sida

ff följande sidor

NJA Nytt Juridiskt Arkiv

s sida / sidor

jmfr jämför

BRÅ

Ds

JämO

RFSL

Brottsförebyggande Rådet

Departementsserien

Jämställdhetsombudsmannen

Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande

RFSU

ROKS

RÅ

TT

Riksförbundet För Sexuell Upplysning

Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige

Riksåklagaren

Tidningarnas Telegrambyrå
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´2P�PDQ� NUlYHU� DWW� NYLQQDQ� NODUW

RFK�HQW\GLJW�VND�KD�VYDUDW�MD�WLOO�HWW

VDPODJ� �� Gn� EOLU� GHW� LQWH� PnQJD

VDPODJ�L�6YHULJH�SHU�QDWW´

/HLI�6LOEHUVN\

När jag satte mig ned för att välja ämne för min

examensuppsats så föll tankarna på en NJA II från 19621 och en föreläsning

från 19952. Fastklistrat på min näthinna var NJA - kommentaren ”$WW

JlUQLQJVPDQQHQ� Sn� JUXQG� DY� lNWHQVNDS� HOOHU� HOMHVW� WLGLJDUH� VWnWW� L� LQWLP

I|UELQGHOVH�PHG�NYLQQDQ�XWJ|U�HQ�RPVWlQGLJKHW�VRP�NDQ�PHGI|UD�DWW�EURWWHW

IUDPVWnU�VRP�PLQGUH�JURYW�”

och föreläsarens instruktion om att övergrepp i hemmet, av bekanta

personer, skall ses som försvårande omständigheter med förhöjt straffvärde

då de är svåra att upptäcka och bevisa.

Hur blev det såhär?

Hur gick debatten i riksdagen vid kriminaliseringen? Vad

uttrycktes i den allmänna debatten? Var står Sverige i förhållande till andra

västerländska länder? När förändrades inställningen till våldtäkt inom

äktenskapet? Är det en fråga som genom decennierna väckt stor

uppmärksamhet eller varit lite i skymundan? Var står samhället idag?

���� 0HWRG

Det material jag använt mig av är främst olika riksdagstryck

och offentliga utredningar, men givetvis även doktrin och andra

sekundärkällor. Jag har för tydlighetens skull använt mig av ett kronologiskt

perspektiv. Jag har citerat ett antal formuleringar rakt av då jag ansåg att

                                                
1 NJA II 1962, s 170
2 Lektor Per Hellsvik föreläste om sexualbrott på Straffrätt Ht-95.
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detta tydligast visade de citerades inställning. Referat kan ibland lämna vissa

tvivel om ursprungets exakta lydelse och eftersom det enligt min mening är

av stor vikt att inte tillskriva någon något de inte menat har jag vid viktigare

avsnitt eventuellt tillåtit mig för många och långa citat. I den mån jag för

fram åsikter eller bestämmelser som inte helt uppenbart rör uppsatsens ämne

har jag valt att göra detta för att ge en mer rättvisande bild av hur

utvecklingen och resonemangen gått genom åren.

Vad gäller den uppmärksamhet jag ägnat kvinnans agerande

före övergreppet så skall denna ställas i relation till det som sägs om hennes

relation till gärningsmannen. Debatten som förts om just dessa två

omständigheter har ofta varit så intimt förknippad med varandra att det varit

svårt att urskilja om åsikten som förts fram enbart handlade om den ena eller

andra, eller kanske båda två. Jag har därför valt att behandla båda dessa två

begrepp som essentiella, då jag dessutom anser att de representerar synen på

brottet och de inblandade på ett målande sätt.
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��� +LVWRULN

´%XW� LI� <RX� FDQ�W� UDSH� \RXU� ZLIH�

ZKR�FDQ�\RX�UDSH"´

&DOLIRUQLDQ�6WDWH�6HQDWRU

���� bUD�RFK�DUYVI|UKnOODQGHQ�L�I|UKnOODQGH�

WLOO�VH[XHOOD�|YHUJUHSS

������ /DQGVNDSVODJDUQD�WLOO������nUV�ODJ

När det gäller vad vi idag skulle kalla integritetskränkande

brott var det bland annat den kollektiva äran som skadades när ett övergrepp

skedde mot någon inom familjegemenskapen.3 Det var både kollektivet och

kvinnan som återupprättades om brottslingen blev dömd. Kvinnans ära

skulle anses oförändrad om det blivit fastslaget att hon blivit våldtagen och

gärningsmannen blivit fälld på tinget.4 Den stadgade påföljden för våldtäkt

var i regel döden men det verkar som om antingen mannen - eller kollektivet

- kunde bestämma om gärningsmannen skulle fråndömas livet eller om det

räckte med böter och till exempel fredlöshet.5 Skedde sålunda fanns det

regler om att kvinnan i dylika fall skulle få hälften av böterna.6 Det

förefaller dock troligt att dessa pengar de facto gick till kvinnans

förmyndare. Å andra sidan var det mannen som ansvarade för att hustruns

ekonomiska förpliktelser uppfylldes.7

Det fanns ett rent familjeekonomiskt incitament från maken att

skydda sin hustru från övergrepp. Mannen ville ju kunna vara säker på att

hans egendomar, gård och förmögenhet inte tillföll någon oäkting utan

                                                
3 A.O. Winroth, Rättshistoriska föreläsningar i straffrätt, Lund, 1889, s 162
4 Karin Jansson, Kvinnorna och rätten, Uppsala 1996, s 79, 83, samt Sveriges Rikes Lag,
Gillad och stadfäst år 1734, till 200-årsdagen av lagens tillkomst, Stockholm,1934,
Missgärnings Balk XXII Cap., Om quinnofrid 1§
5 Kvinnan själv var ju ställd under någon anförvants förmyndarskap
6 Den andra hälften gick till konungen, Kristoffers landslag, Edsöresbalken, 12 kapitlet
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endast tillkom KDQV� egen avkomma. Den enda säkra metoden för att

klarlägga att barnet var äkta var ju att helt enkelt se till att modern inte hade

någon utomäktenskaplig sexuell samvaro, vare sig frivillig eller påtvingad.

De hårda straffen för våldtäkt bottnade till stor del i detta faktum.8

Det var dessutom så att den äkte mannens ära kom att minska

om hans hustru eller dotter skändats, eftersom detta visade att han inte

förmådde skydda de sina.9 Om kvinnans egen ära kan det sägas att om

gärningsmannen blev fälld ansågs den oskadd men i alla andra fall riskerade

hon själv att bli fälld för lönskaläge eller horsbrott.10 Det var den gifta

kvinnans PDNHV rätt som förfördelades, och när det var fråga om en ogift

kvinna, KHQQHV�VOlNWLQJDUV rätt som kränktes.11 Praxis visar att det inte var

särskilt vanligt förekommande vare sig med åtal eller med fällande domar

för våldtäkt. Detta kombinerat med höga straff för falsk anklagelse gjorde

det naturligtvis svårt för den enskilda kvinnan att hävda sin rätt.12 Till sin

hjälp hade hon dock i regel kollektivet, som var noga med att saken fördes

inför domstol så att de åtminstone kunde få sin egen ära återupprättad.13 Var

kvinnan ifråga ensam och ansvarade för sig själv, som piga eller på annat

sätt utan släkt som såg efter henne, var hennes situation än mer

bekymmersam då hon sällan hade vittnen eller andra som kunde tala till

hennes förmån. Var det så illa att hon var prostituerad kunde hennes

förövare visserligen dömas för våldtäkt14 men hon riskerade oavsett om de

fälldes eller inte att förvisas ur staden.15

Även om lagkommentarer till såväl medeltidslagarna som

1734 års lag poängterar de utsattas likhet inför lagen så verkar det i praxis ha

                                                                                                                           
7Kvinnohistoria, del 2, Stockholms skolöverstyrelse, 1982, s 35
8 Kvinnovåldskommissionen, Kvinnofrid, Statens Offentliga Utredningar 1995:60, Fritzes,
Stockholm, 1995, s 274, samt P.O. Träskman, muntlig uppgift
9 Karin Jansson, Kvinnorna och rätten, Uppsala 1996, s 82
10 Beroende på om hon eller mannen var gift/gifta eller ej
11 A.O.Winroth, Rättshistoriska föreläsningar i straffrätt, Lund, 1889, s 162
12 A.O.Winroth, Rättshistoriska föreläsningar i straffrätt, Lund, 1889, s 158
13 Karin Jansson, Kvinnorna och rätten, Uppsala 1996, s 78
14 Även om det var långt ifrån uppenbart att de skulle dömas
15 Dag Lindström, Våld, förtal och förlikningar i Stockholm1475-1625, Rättshistoriska
studier 2:a serien, 14:e bandet, Lund 1988, s 93
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gjorts en relativt stor skillnad mellan ärbara och icke ärbara kvinnor. 16 Det

visades bland annat genom att förövaren så att säga fick rabatt på straffet om

det visade sig att kvinnan redan tidigare kränkts och förlorat sin ära.17 I en

kommentar till 1864 års strafflag konstateras det dessutom att brottet

knappast kunde förövas mot avvita kvinna18 då hon kunde antas sakna vilja

att hålla på den kvinnliga värdigheten.19

Brottets grovhet berodde ända fram till och med strafflagen

delvis på om den utsattas ära tidigare varit befläckad eller inte.20 Då skall

man betänka att det inte ansågs skada en kvinnas heder om hon blivit

våldtagen och sedan fått upprättelse.21 Kvinnans ära verkar bero mycket på

hur hennes sexuella rykte tedde sig.22 Även om hennes ära var en del av

kollektivets så verkar det som om unga, ogifta kvinnor hade ett relativt stort

ansvar för sin egen ära och motsvarande möjlighet att agera mer eller mindre

ärebevarande.23

������ bUDQV�I|UVYDJDGH�VWlOOQLQJ�L�RFK�PHG������nUV�

VWUDIIODJ

Så sent som när lagkommissionen inför 1864 års strafflag

sammanträdde fanns tanken på att mindre ärbara kvinnor inte tog lika

mycket skada24 av övergrepp av det här slaget som ärbara kvinnor. En

liknande tanke, nämligen att övergrepp på prostituerade skulle ge lägre

                                                
16 Dag Lindström, Våld, förtal och förlikningar i Stockholm1475-1625, Rättshistoriska
studier 2:a serien, 14:e bandet, Lund 1988, s 93 samt Karin Jansson, Kvinnorna och rätten,
Uppsala, 1996, s 76 kommenterar Petter Abrahamsson, Sweriges Rijkes Lag, som av rijkens
råd blef öfwesedd och förbättrat: och av K Chrisopher /…/ 1442 stadfäst/…/ Nu å nya andra
gången med anmärkningar uplagd, Stockholm, 1726
17 Karin Jansson, Kvinnorna och rätten, Uppsala, 1996, s 76 kommenterar Petter
Abrahamsson, Sweriges Rijkes Lag, som av rijkens råd blef öfwesedd och förbättrat: och av
K Chrisopher /…/ 1442 stadfäst/…/ Nu å nya andra gången med anmärkningar uplagd,
Stockholm, 1726,p 698
18 dvs förståndshandikappad
19 Richard Carlén, Kommentar öfver Strafflagen, Stockholm, 1866, s 278
20 Richard Carlén, Kommentar öfver Strafflagen, Stockholm, 1866, s 77
21 Karin Jansson, Kvinnorna och rätten, Uppsala, 1996, s 83
22 Marie Lindstedt Cronberg, Synd och Skam, Cronberg Publishers Lund, 1997, s 248
23 Marie Lindstedt Cronberg, Synd och Skam, Cronberg Publishers Lund, 1997, s 248
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straffsats, fanns till och med kvar i en utredning 1935.25 1864 års strafflag

nämner till exempel inte något om att kvinnans ära skulle vara obefläckad

efter en våldtäkt om gärningsmannen blivit fälld. Karin Jansson, doktorand i

Uppsala, ser detta som ett resultat av den individualiseringsprocess som

skedde under 1800-talet. Som jag tidigare nämnt tog domstolarna på den här

tiden överhuvudtaget mindre fasta på ära - både som grund för stämning och

som förmildrande omständighet. I och med 1864 års strafflag visades ett

intresse av att inte bara skydda kollektivets ära utan också - eller kanske

framförallt - kvinnans fysiska integritet och egen sexualitet.26 Efter

införandet av strafflagen straffades våldsamma våldtäkter hårt. Det var nu

NYLQQDQ som stod i centrum och inte den allmänna friden eller släkten.

Carlén säger i sin kommentar att brottet ”innefatta angrepp såväl på den

personliga friheten, som på den quinliga äran och blygsamheten.”27

Kvinnans egen inställning till det sedlighetsbrott hon varit inblandad i blev i

och med detta relevant. Våldtäkt blev alltså genom strafflagen ett brott mot

kvinnans självbestämmande och fysiska integritet. 28

                                                                                                                           
24 Det förefaller ha varit kvinnornas äras skada som åsyftats
25 Karin Jansson, Kvinnorna och rätten, Uppsala, 1996, s 90
26 Richard Carlén, Kommentar öfver Strafflagen, Stockholm, 1866, s 278 f
27 Richard Carlén, Kommentar öfver Strafflagen, Stockholm, 1866, s 278
28 Karin Jansson, Kvinnorna och rätten, Uppsala, 1996, s 89
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��� 6WUDIIUlWWVNRPPLWWpQV�

)|UVODJ�WLOO�%URWWVEDON��

628��������

´%HWUlIIDQGH� DQYlQGQLQJ� DY

YnOGWlNWVVWUDII�LQRP�lNWHQVNDS�HOOHU

lNWHQVNDSVOLNQDQGH� I|UELQGHOVHU

NDQ� VDPPDQIDWWQLQJVYLV� VlJDV�� DWW

HQ�UHVWULNWLY�WLOOlPSQLQJ�L�K|J�JUDG

OLJJHU� L� VDNHQV� QDWXU�PHQ� n� DQGUD

VLGDQ� WLOOlPSQLQJHQ� HM� InU� J|UDV

UHVWULNWLYDUH� lQ� VDNHQV� QDWXU

SnNDOODU�´

%URWWVEDONVNRPPHQWDUHQ

���� 'LUHNWLY�I|U�VWUDIIUlWWVNRPPLWWpQ

Syftet med straffrättskommitténs tillsättande var att få en

genomgång av brotten mot person till stånd, mycket liknande den som 1942

förfärdigats gällande förmögenhetsbrotten och den som 1948 resulterade i

lagstiftning om brott mot staten och allmänheten.29

���� 6WUDIIUlWWVNRPPLWWpQV�I|UVODJ

������ 9nOGWlNWVSDUDJUDIHQV�Q\D�O\GHOVH

Under brottsbalkens 4 kapitel - Om sedlighetsbrott - föreslogs följande 1§;

                                                
29 Förslag till brottsbalk, avgivet av straffrättskommittén, Statens Offentliga Utredningar
1953:14, P.A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1953, s 11 ff
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´7YLQJDU�PDQ�NYLQQD�WLOO�VDPODJ�PHGHOVW�YnOG�n�KHQQH�HOOHU

PHGHOVW�KRW�VRP�LQQHElU�WUlQJDQGH�IDUD��G|PHV�I|U�YnOGWlNW�WLOO�IlQJHOVH

IUnQ�RFK�PHG�WYn�WLOO�RFK�PHG�WLR�nU��/LND�PHG�YnOG�n�NYLQQDQ�VNDOO

DQVHV�DWW�I|UVlWWD�KHQQH�L�YDQPDNW�HOOHU�DQQDW�VnGDQW�WLOOVWnQG�

bU�EURWWHW�PHG�KlQV\Q�WLOO�NYLQQDQV�I|UKnOODQGH�WLOO

PDQQHQ�HOOHU�HOMHVW�DWW�DQVH�VRP�PLQGUH�JURYW��YDUH�VWUDIIHW�IlQJHOVH

IUnQ�RFK�PHG�VH[�PnQDGHU�WLOO�RFK�PHG�I\UD�nU�´

������ 6WUDIIUlWWVNRPPLWWpQV�PRWLYHULQJ

Straffrättskommittén kom 1953 med sin utredning ”Förslag till

Brottsbalk”. Den skulle i huvudsak innebära en kodifiering av rättspraxis

och allmänna värderingar och det var i detta förslag som våldtäktsparagrafen

först såg ljuset i sin äktenskapsneutrala form.30 En nyhet var dock att

sedlighetsbrotten generellt nu skulle ses som brott mot person, det vill säga

att brottet hade en förövare och ett offer till skillnad från äldre rätt då de

flesta sedlighetsbrotten hade två förövare som gemensamt syndat.31

En annan grundläggande princip som låg bakom förslaget var

individens fria val till sexuell kontakt. Det konstaterades att kvinnan själv

skulle få välja om hon önskade sexuell samvaro eller ej.32

Sin principiella ståndpunkt vad gäller övergrepp inom

äktenskapet redovisar Straffrättskommittén under den utförliga motiveringen

av fjärde kapitlet;

´'HW� WRUGH� HPHOOHUWLG� LFNH� ILQQDV� DQOHGQLQJ� DWW� L� IUnJD� RP� VH[XHOOD

|YHUJUHSS� L� DOOPlQKHW� J|UD� QnJRQ� SULQFLSLHOO� VNLOOQDG� PHOODQ� |YHUJUHSS

VRP�VNH�LQRP�lNWHQVNDS�RFK�VnGDQD�VRP�lJD�UXP�L�DQQDW�IDOO�´33

                                                
30 Förslag till brottsbalk, avgivet av straffrättskommittén, Statens Offentliga Utredningar
1953:14, P.A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1953, s 227 ff om 4:1-2
31 Förslag till brottsbalk, avgivet av straffrättskommittén, Statens Offentliga Utredningar
1953:14, P.A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1953, s 107
32 Förslag till brottsbalk, avgivet av straffrättskommittén, Statens Offentliga Utredningar
1953:14, P.A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1953, s 231
33 Förslag till brottsbalk, avgivet av straffrättskommittén, Statens Offentliga Utredningar
1953:14, P.A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1953, s 229
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Våldtäkt skulle enligt förslaget kunna bedömas mildare om det

var påkallat med hänsyn till kvinnans förhållande till mannen.34 Det var här

lättnaden skulle hämtas för förövaren av våldtäkt inom äktenskapet.35

Straffrättskommitténs ledamöter var själva införstådda i att en

kriminalisering av våldtäkt inom äktenskapet inte var utan praktiska

problem. Kommittén tog själv upp det faktum att få fall torde komma till

åklagarens kännedom och att sådana fall skulle ha särskilda

bevissvårigheter. 36 Det förefaller dock inte ha bekymrat kommittén

nämnvärt då den inte trodde att stadgandet skulle komma att få någon större

praktisk betydelse.37

Vad som i övrigt är värt att nämna är att kommittén inte tog

upp äktenskapsrelationen mer i förslaget, förutom i redogörelsen över

utländsk rätts hållning i frågan. Överläkare och docent Bo Gerle hade i

utredningens andra bilaga med en artikel om ”Psykiatriska synpunkter på

sedlighetsbrotten och deras förövare”.38 Inte heller i denna artikel nämns de

fall då offer - förövare varit äkta makar. I de fall då det diskuteras huruvida

förövaren varit gift förefaller det inte som om författaren någonsin menar

PHG�RIIUHW.

Utredningen resulterar i och för sig i att våldtäktsparagrafen

inte längre direkt ska undanta övergrepp inom äktenskapet, men det verkar

inte som om kommittén trodde att den utvidgningen de förespråkade

någonsin skulle komma till användning.

                                                
34 Se föreslaget lagrum 4:1 2 st, Förslag till brottsbalk, avgivet av straffrättskommittén,
Statens Offentliga Utredningar 1953:14, P.A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1953, s 32
35 Förslag till brottsbalk, avgivet av straffrättskommittén, Statens Offentliga Utredningar
1953:14, P.A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1953, s 243
36 Förslag till brottsbalk, avgivet av straffrättskommittén, Statens Offentliga Utredningar
1953:14, P.A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1953, s 233
37 Förslag till brottsbalk, avgivet av straffrättskommittén, Statens Offentliga Utredningar
1953:14, P.A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1953, s 233
38 Förslag till brottsbalk, avgivet av straffrättskommittén, Statens Offentliga Utredningar
1953:14, P.A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1953, s 547
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���� 8WOlQGVN�UlWW�YLG�WLGHQ�I|U�628��������

Sedlighetsbrotten var på den här tiden ett känsligt ämne, som

behandlades på olika sätt i olika rättsordningar. Till och med Europa visade

diverse lösningar.39 I en rad europeiska rättsordningar gällde

våldtäktsbestämmelsen uteslutande vid utomäktenskapliga övergrepp. Det

framgick av ordalydelsen i ett par länders bestämmelser - exempelvis

Grekland, Holland, Jugoslavien, Portugal, Rumänien, Schweiz, Turkiet,

Tyskland, Ungern, Österrike - under det att det i andra rättsordningar inte

fanns konkret nedtecknat men ändå förhöll sig på det viset i praktiken -

exempelvis Belgien, England och Frankrike.40

I Danmark var våldtäkt inom äktenskapet straffbart, men det

räknades som en förmildrande omständighet att parterna var gifta med

varandra. Detta föll in under ”kvinden forud [har] stået i mere varit k∅nsligt

forhold til gerningsmanden”41 I länderna Spanien och Turkiet gällde det som

en förmildrande omständighet att den våldtagna var prostituerad.42

���� 5HDNWLRQHU�Sn������nUV�628

������ 5HPLVVLQVWDQVHUQD��

Ett stort antal remissinstanser ställde sig kritiska till att

kriminalisera våldtäkt inom äktenskapet. Medicinalstyrelsen ansåg till

exempel inte att det givits några godtagbara skäl I|U att låta

våldtäktsparagrafen omfatta gifta par, under det att det däremot fanns en rad

                                                
39 Förslag till brottsbalk, avgivet av straffrättskommittén, Statens Offentliga Utredningar
1953:14, P.A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1953, s 529
40 Förslag till brottsbalk, avgivet av straffrättskommittén, Statens Offentliga Utredningar
1953:14, P.A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1953, s 530
41 Danska Strafflagen § 216
42 Förslag till brottsbalk, avgivet av straffrättskommittén, Statens Offentliga Utredningar
1953:14, P.A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1953, s 531
43 tragiskt nog har remissinstansernas fullständiga svar försvunnit ur den konseljakt i vilken
de skulle befinna sig på Riksarkivet. Detta gör att redogörelsen här kan utelämna något som
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praktiska skäl som talade emot en dylik utvidgning. Det ansågs föreligga

fara för att stadgandet skulle komma att vara av betydenhet i framtida

skilsmässoprocesser. Det uttrycktes även farhågor om att bestämmelsen

skulle ge upphov till utpressningssituationer. Den kanske största

invändningen medicinalstyrelsen hade emot förslaget var att det skulle

komma att påverka och antagligen utvidga möjligheterna till legal abort.

Gällande rätt medgav ju abort i de fall då koncipieringen skett genom

våldtäkt och brottet förts till åtal. Remissinstansen fruktade den föga

åtråvärda bieffekten att detta skulle tvinga kvinnor som önskade abort till att

åtala sina äkta män för våldtäkt.44

En annan som avstyrkte förslaget var kriminalpolisintendenten

i Stockholm. Han ansåg inte att det var lämpligt att utvidga paragrafen till att

omfatta äkta makar. Även han nämnde risken för att regeln skulle komma att

användas för skandaliserande syften. Vidare framförde han skepsis mot

bevismöjligheterna och därigenom förutsättningarna för ett konstruktivt

polisarbete. Kriminalintendenten framhöll också att det inte alls var ovanligt

att kvinnor påstod sig ha blivit tvingade till samlag medelst våld då deras

män skulle omhändertas enligt alkoholistlagen.45

Riksåklagarämbetet ställde sig delvis positivt till förslaget då

det fanns olika anledningar för att kriminalisera övergrepp inom äktenskapet

som till exempel att söka obstruera övergrepp som sker under ruspåverkan.

Men trots detta ställde sig remissinstansen tveksam till en utvidgning av

gällande rätt på området.46

Tveksamma ställde sig även länsstyrelserna i Gävleborgs,

Malmöhus och Norrlands län, t.f. landsfogden i Gävleborgs län, samt förste

stadsläkaren i Malmö.47

Fredrika Bremerförbundet avvek från den allmänna linjen och

fokuserade på att framhärda att de omständigheter som skulle föranleda att

                                                                                                                           
eventuellt skulle ha varit värdefullt att nämna, då författaren endast haft propositionens
sammanfattningar att utgå ifrån.
44 Kungl. Maj:ts proposition nr 10 år 1962, s B 157
45 Kriminalpolisintendenten i Stockholm, Kungl. Maj:ts proposition nr 10 år 1962, s B 157
46 Riksåklagarämbetet, Kungl. Maj:ts proposition nr 10 år 1962, s B 157
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ett våldtäktsbrott skulle ses som mindre grovt verkligen var tvungna att vara

synnerligen förmildrande.48

Riksförbundet för sexuell upplysning betonade att endast det

förhållande att gärningsman - offer var gifta eller tidigare hade stått i intim

förbindelse inte på något vis behövde medföra att övergreppet skulle

bedömas som mindre grovt. Förbundet menade att det istället kunde vara en

försvårande omständighet om mannen förgripit sig på kvinnan när hon

avbrutit deras relation. De framförde uppfattningen att den motivering

straffrättskommittén avgivit talar för att samhället inte sätter dessa kvinnors

könsfrihet lika högt som andras.49

���� �����nUV�GHEDWW

������ 5LNVGDJHQ

1958 lades det motioner i riksdagens båda kamrar om att en

genomgång av straffbestämmelserna rörande våldsbrott och brott mot den

personliga integriteten skulle ske.50 Syftet med denna granskning var att

skärpa bestämmelserna. Första lagutskottet ställde sig negativ till

motionerna då det inte ansåg sig kunna ställa sig bakom en dylik begäran

innan brottsbalken bestämmelser fått provas i verkliga livet. Dock förefaller

första lagutskottet positivt inställd till att undersöka frågan på nytt när

brottsbalken varit i bruk tillräckligt länge för att en utvärdering skulle vara

ändamålsenlig.51 Detta ledde in sin tur till att ett antal ledamöter reserverade

sig emot första lagutskottets uttalande nr 12, då det ansågs att den stigande

                                                                                                                           
47 Gävleborgs länsstyrelse, Malmö länsstyrelse, Norrlands länsstyrelse, Gävleborgs t.f.
landsfogde, förste stadsläkaren i Malmö, Kungl. Maj:ts proposition nr 10 år 1962, s B 157
48 Fredrika Bremerförbundet, Kungl. Maj:ts proposition nr 10 år 1962, s B 157
49 Riksförbundet för sexuell upplysning, Kungl. Maj:ts proposition nr 10 år 1962, s B 157 f
50 Motion i första kammaren nr 199, av herrar Eliasson och Sundin, om skärpta
straffbestämmelser för vissa våldsbrott, 1958 B, 3-4 saml, C3 Motioner i Första Kammaren,
samt Motion i andra kammaren nr 241, av herrar Hedlund och Larsson, om skärpta
straffbestämmelser för vissa våldsbrott, 1958 A, Bihang 4 saml. Motioner i Andra
Kammaren, C17
51 Första lagutskottets utlåtande nr 12 år 1958, 1958 A, 9 saml, 1 avd, Första lagutskottet,
C23
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brottsligheten var ett alltför allvarligt problem som skapade en sådan rädsla

hos befolkningen att det inte kunde ignoreras utan måste stävjas.52 Det fanns

dock ett antal ledamöter som trots detta yrkade bifall till första lagutskottets

hemställan.53

������ )|UVODJ�WLOO�%URWWVEDON�DQPlOW���PDM�����

Det var i och med detta förslag som sedlighetsbrotten

placerades i balkens 6 kapitel. Föredragande - departementschefen statsrådet

Lindell - poängterade den principiella nyhet som förslaget kom med - just att

låta våldtäktsbestämmelsen inkludera även våldtäkt inom äktenskapet. Han

fortsätter vidare att redogöra för den ståndpunkten att det med ´KlQV\Q�WLOO

NYLQQDQV�VH[XHOOD�IULKHW�´ är orimligt att utestänga tilltvingade samlag inom

äktenskapet från våldtäktsparagrafens tillämpningsområde. Han nämner

även svårigheten att vid bedömningar dra en gräns mellan formellt äktade

och sammanboende. Svårigheterna som skulle kunna uppkomma i samband

med den vidgade bestämmelsen och abortfrågor omnämndes också av

departementschefen.54

������ /DJUnGHWV�XWOnWDQGH�GHQ����GHFHPEHU�����

Lagrådet uttalade sig inte direkt negativt till att kriminalisera våldtäkt inom

äktenskapet, men konstaterade att då ´ODJUXPPHW� GUDEEDU� lYHQ

N|QVXPJlQJH� LQRP� lNWHQVNDS� HOOHU� Gn� SDUWHUQD� lUR� WURORYDGH´ så anser

lagrådet att det föreslagna straffminimum om sex månaders fängelse skulle

sänkas till en månad. Lagrådet ställde sig även kritisk till rubriceringen och

                                                
52 Se exempelvisFru Nilsson (cp) i Första Kammarens Protokoll från onsdagen den 19 mars
fm, 1958 A, A1, Om skärpta straffbestämmelser för vissa våldsbrott,Fru Lidman-Frostenson
(h), Andra Kammarens Protokoll från onsdagen den 19 mars 1958 em, 10:66d, B2, Skärpta
straff för våldsbrott
53 Herr Rylander (fp), Herr Gustafsson (fp), Herr Eliasson (fp), Andra Kammarens Protokoll
från onsdagen den 19 mars 1958 em, 10:66d, B2, Skärpta straff för våldsbrott
54 Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Lindell, Förslag till Brottsbalk, den 2 maj
1958, Kungl. Maj:ts proposition nr 10 år 1962, s B 158
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framhärdade att den särskilda benämningen ”våldförande” som var avsedd

för våldtäktsparagrafens andra stycke skulle strykas.55

Regeringsrådet Klackenberg kompletterade med ett anförande

där han fastslog att frågan i denna debatten enbart gällde beteckningen av

brottet, inte huruvida kvinnans integritet skulle skyddas. Han anförde vidare

att det föreföll honom förnuftsvidrigt att benämna övergrepp inom

äktenskapet ”våldtäkt” då övergreppet - hur otillbörligt det än må vara -

egentligen endast handlade om ett olämpligt valt tillfälle för något som

bägge parter ́nWPLQVWRQH� L� SULQFLS� JRGWDJLW� JHQRP� LDNWWDJDQGH� DY� \WWUH

NRQNOXGHQWD� IRUPHU´. Regeringsrådet var av den uppfattningen att

våldtäktsbegreppet skulle urlakas om det var så att man i framtiden skulle

använda det även på ovan nämnda övergrepp.56 Han förordade en

rubricering varunder ringare kränkningar skulle kunna hamna. Inte heller

regeringsrådet57 tyckte att den direkt skulle vara till för äktenskapsfall. Även

i andra fall än de där parterna sammanlevde kunde ju kränkningen vara

mindre grov än vid våldtäktsbrott.58

���� �����nUV�GHEDWW

������ )|UVODJ�WLOO�%URWWVEDON�DQPlOW�GHQ����DXJXVWL�����

Inga större förändringar skedde vad gällde våldtäktsparagrafen

till detta förslag. Lagrådets kommentarer föranledde en förändrad

straffskala59 men betäckningen ”våldförande” som föreslagits 1958 kvarstod

i det reviderade förslaget.60

                                                
55 Lagrådets utlåtande den 20 december 1958 över 6 kapitlet, Kungl. Maj:ts proposition nr
10 år 1962, s B 432
56 Regeringsrådet Klackenberg, Lagrådets utlåtande den 20 december 1958 över 6 kapitlet,
Kungl. Maj:ts proposition nr 10 år 1962, s B 433
57 jämför hänvisningen i texten till departementschefen
58 Regeringsrådet Klackenberg, Lagrådets utlåtande den 20 december 1958 över 6 kapitlet,
Kungl. Maj:ts proposition nr 10 år 1962, s B 434
59 från tidigare sex månaders till fyra års fängelse, nu utan undre gräns men med samma
övre.
60 Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Kling, Förslag till Brottsbalk den 26 augusti
1960, Kungl. Maj:ts proposition nr 10 år 1962, s C 189
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Den del av förslagets debatt som på något sätt rörde våldtäkt

var redogörelsen för åtalsbestämmelserna.61

������ /DJUnGHWV�XWOnWDQGH�GHQ����QRYHPEHU�����

Vad gällde sedlighetsbrotten berörde detta utlåtande endast

åtalsbestämmelserna.

���� �����nUV�ULNVGDJVGHEDWW

När lagkommissionen 1962 lagt fram sitt förslag till att ersätta

den gamla strafflagen med en Brottsbalk väckte detta givetvis debatt i

riksdagens två kamrar. De åsikter som presenteras representerade olika

synpunkter på den del av förslaget som jag valt att behandla, nämligen

utvidgandet av våldtäktsparagrafen till att även inbegripa våldtäkt inom

äktenskapet.

������ *HQHUHOO�NULWLN�PRW�XWUHGQLQJHQ

Fru Sjövall (s) uttryckte i sin motion62 sitt ogillande bland

annat över det faktum att straffrättskommitténs förslag och propositionen

strävade efter en skärpning av straffbestämmelserna63 och att göra dem

tillämpliga på ett vidare område än tidigare. Det område motionären särskilt

klagade på var att våldtäktsparagrafen skulle komma att omfatta även gifta

par och detta ”utan att objektiva skäl förelegat”. Motionären riktade även

kritik emot det faktum att utredningen endast anlitat två icke oemotsagda

                                                
61 Förslag till Brottsbalk den 26 augusti 1960, Kungl. Maj:ts proposition nr 10 år 1962, s C
191 f
62Fru Sjövall (s), Motion i Andra Kammaren nr 654 år 1962, 4 saml, C21, s 10
63 Jämför detta med Motion i första kammaren nr 199, av herrar Eliasson och Sundin, om
skärpta straffbestämmelser för vissa våldsbrott, 1958 B, 3-4 saml., C3, Motioner i Första
Kammaren, samt Motion i andra kammaren nr 241, av herrar Hedlund och Larsson, om
skärpta straffbestämmelser för vissa våldsbrott, 1958 A, Bihang 4 saml. Motioner i Andra
Kammaren, C17 som nämndes tidigare
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forskare för de särskilda synpunkter som den tagit upp vad gällde

sedlighetsbrottens medicinska och psykiatriska natur.

Herr Senander (k) kritiserade hela idén med en kriminalisering

av våldtäkt inom äktenskapet och förefaller ha ansett att lagstiftare generellt

sett var för flitig och skapade för många nya bestämmelser. Bland annat

detta föranledde honom att ställa sig negativ till införandet av en Brottsbalk.

Han uttryckte sig sålunda; ´2URDG�EOLU�PDQ� GlUI|U� DWW� VWUDIIODJVWLIWQLQJHQ

XWYLGJDV�WLOO�Vn�PnQJD�RPUnGHQ�DWW�HQ�PHGERUJDUH�LQWH�NDQ� WD�PnQJD�VWHJ

XWDQ�DWW�VQDYD�Sn�HQ�ODJSDUDJUDI´.64

En annan ledamot som inte heller såg något egentligt behov av

en utvidgad bestämmelse var herr Lassinantti (s) som, även om han inte ville

acceptera våldtäkt inom äktenskapet, var av den uppfattningen att

lagstiftaren nog överreagerade och såg större samhällsfaror i våldtäkt inom

äktenskapet än vad som egentligen var befogat.65

Herr Martinsson (s) uttryckte i en motion sin kritik mot

förslaget ́ (Q�DY�VNlUSQLQJDUQD��VRP�NQDSSDVW�WRUGH�YDUD�PRWLYHUDG��lU�DWW

YnOGWlNW�LQRP�lNWHQVNDSHW�QX�EOLU�VWUDIIEDU�KDQGOLQJ�´66

������ $ERUWDVSHNWHQ

En aspekt som debatterades av bland andra Fröken Mattson

(s)67 var abortaspekten. Lagstiftningen som reglerade abort var ju restriktiv

och aborter medgavs endast i speciella fall. Graviditet till följd av en

våldtäkt var ett sådant fall. En anledning till motstånd mot att formellt68

kriminalisera våldtäkt inom äktenskapet var just risken för att detta skulle

                                                
64 Herr Senander (k), Brottsbalk m.m. Andra Kammarens Protokoll nr 33, s 50, onsdagen
den 21 november 1962 fm. B5.
65 Herr Lassinantti (s), Brottsbalk m.m. Andra Kammarens Protokoll nr 33, s 98, onsdagen
den 21 november 1962 fm. B5.
66 Herr Martinsson (s), Motion i Andra Kammaren nr 650 år 1962, 4 saml, C21
67 Första Kammarens Protokoll 1962, nr 32, Höstsessionen, A4,s 84 f .
68 Det ansågs av t ex Herr Ahlkvist (s) att ett sådant övergrepp kunde bestraffas inom
gällande lagstiftning, dock inte med den betäckningen, Första Kammarens Protokoll 1962,
nr 32, Höstsessionen, A4, s 92 f
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användas som medel till att erhålla legal abort utan att de särskilda skäl som

krävdes egentligen var uppfyllda.

En annan riksdagsledamot som diskuterade abortfrågans

betydelse i samband med utvidgningen av våldtäktsparagrafen var fru

Sjövall. Hon trodde, som så många andra, inte att paragrafen i sig skulle

komma att användas i någon större utsträckning, men däremot att den skulle

få efterverkningar av annat slag i samhället och då kanske framför allt vid

handläggning av abortfrågor. Den för den här uppsatsen mest intressanta

farhåga debattören ger uttryck för är risken för att lindrigare övergrepp69

också automatiskt skulle ge kvinnan absolut aborträtt och att det kanske i

slutändan inte skulle ”kosta mer” än att mannen i fråga skulle få en lindrig

dom.70

En annan som uttryckte kritik mot kriminaliseringen av

våldtäkt inom äktenskapet med abortfrågan som argument var herr

Martinsson . Han förde bland annat fram det olyckliga i att en kvinna som

oönskat blivit gravid genom den förändrade lagstiftningen skulle bli

”Q|GVDNDG� DWW� DQPlOD� VLQ�PDNH� WLOO� nWDO´� för att därigenom få rätt till en

legal abort.71

������ 8WSUHVVQLQJVDVSHNWHQ

Det fanns en ganska utbredd rädsla bland riskdagens ledamöter

som rörde just utpressning som en kommande problem om man utökade

våldtäktsparagrafen till att omfatta äktenskapliga övergrepp. Herr

Martinsson uttryckte kanske den mest medlidande oron av alla som

debatterade denna aspekt i riksdagen. Hans fasa var inte att oriktiga

anmälningar skulle drabba de äkta männen som våldfört sig på sina bättre

                                                
69 där kvinnan kanske varit initivativtagare och parterna fortsätter att leva tillsammans efter
övergreppet
70Fru Sjövall, Kamrarnas skiljaktiga beslut beträffande Första lagutskottets utlåtande
angående brottsbalk m.m. Andra Kammarens Protokoll nr 35, Onsdagen den 5 december
1962, B5, jämför även med hennes uttalande under Brottsbalk m.m. Andra Kammarens
Protokoll nr 33, s 61, onsdagen den 21 november 1962 fm. B5.
71 Herr Martinsson (s) Brottsbalk m.m. Andra Kammarens Protokoll nr 33, s 45, onsdagen
den 21 november 1962 fm. B5.
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hälfter, utan att äktenskap som präglats av tvära kast mellan lycka och

disharmoni nu skulle drabbas av en obalans. Denna obalans skulle ta sig

uttrycket att makan skulle få ett övertag gentemot maken då hon genom den

utvidgade betydelsen av bestämmelsen skulle kunna anmäla honom till

polisen - om än allt så sanningsenligt - och detta fruktade herr Martinsson

skulle störa harmonin i äktenskapet som annars hade varit intakt.72 Han

yrkade i sin motion att våldtäkt inom äktenskapet inte skulle bli straffbart

och uttryckte även där sin beklämning över den utpressningsrisk

bestämmelsen skulle medföra. Där var det främst de söndriga äktenskapen

han bekymrar sig för. Det var i dem han förutspådde utpressning som ett

medel för de snart skilda att in i det sista skada varandra.73 Den nu mer

omfattande våldtäktsparagrafen skulle i grälsjuka hustrurs händer bli ett

olyckligt slagträ som skulle kunna ge upphov till allehanda tragedier.74

 De ökade möjligheterna till såväl känslomässig som

ekonomisk utpressning varnade fru Sjövall för. Hon erinrade församlingen

om de svåra straff - höga ovillkorliga straff - kvinnorna skulle hota med när

de otillbörligt skulle försöka utnyttja sina män. Det verkar som om hon var

verkligt oroad och övertygad om att det faktiskt skulle förekomma grov

utpressning i ett stort antal fall. Senare i sitt anförande konstaterar hon också

att ´EnGH� ��� RFK� ��� NRPPHU� DWW� JH� RVV� XWSUHVVQLQJVVLWXDWLRQHU� QlU

VNDQGDOLVHULQJVKRWHW�XWQ\WWMDV´. 75

Alla såg dock inte så mörkt på situationen. Herr statsrådet

Kling till exempel bedömde den framförda oron som överdriven.76

Första lagutskottet konstaterade i sitt utlåtande att enbart det

att det eventuellt skulle kunna komma anmälningar i syfte att chikanera var

inte tillräckligt graverande skäl för att bortse från den fundamentala

                                                
72 Herr Martinsson (s), Brottsbalk m.m. Andra Kammarens Protokoll nr 33, s 45, onsdagen
den 21 november 1962 fm. B5.
73 Motion i Andra Kammaren nr 650 år 1962, 4 saml, C21
74 Herr Martinsson (s), Brottsbalk m.m. Andra Kammarens Protokoll nr 33, s 103, onsdagen
den 21 november 1962 em. B5
75Fru Sjövall, Brottsbalk m.m. Andra Kammarens Protokoll nr 33, s 61, onsdagen den 21
november 1962 fm. B5, se även hennes motion nr 654 år 1962, 4 saml, C21
76 Chefen för justitiedepartementet, herr statsrådet Kling, Ang. Förslag till brottsbalk, m.m.
Första Kammarens protokoll nr 32, s 111, onsdagen den 21 november 1962 em,
Höstsessionen, A4



23

ambitionen77, nämligen att även en kvinna som lever i äktenskap eller under

äktenskapsliknande förhållanden skall få bestämma själv om hon önskar

sexuellt umgänge eller ej.

������ .YLQQDQV�I\VLVND�LQWHJULWHW�VRP�VN\GGVLQWUHVVH

En av de saker våldtäktsparagrafen nu skulle skydda var

kvinnans fysiska integritet. Detta skyddsintresse var ju relativt nytt - det var

inte förrän i och med strafflagen som det uppmärksammades.78 Att den

kroppsliga integriteten var fundamental och som sådan förtjänade hänsyn

och skydd även för gifta kvinnor var en åsikt som fördes fram av bland

andra herr Fröding (h).79

Även fru Gärde Widemar (fp) var anhängare till tanken på att

kvinnans integritet skulle vara det avgörande i frågan.80

Någon som inte ställde sig lika positiv till högaktandet av

kvinnans fysiska integritet var fru Sjövall, som inte verkar ha varit helt

förtjust i den nya svart - vita linje förslagets representanter slagit in på. Hon

förhöll sig kritisk till den nya modellen där det fanns en EURWWVOLQJ och ett

RIIHU. Istället ansåg hon att det gamla synsättet där bägge parter var

gemensamt gjorde sig skyldiga till sedlighetsbrott stämde bättre överens

med verkligheten.81

Även herr Martinsson ställde sig tveksam till om det var rätt

att argumentera för en utvidgning av våldtäktsparagrafen då han var av

uppfattningen detta antagligen skulle leda till att kvinnans person skulle bli

föremål för fler våldsbrott. Denna risk såg han i att paranoida män som när

de - med eller utan rätt - blev anklagade för våldtäkt inom äktenskapet skulle

bli ökat våldsbenägna och att detta i förlängningen skulle vara en anledning

                                                
77 Första lagutskottets uttalande nr 42 år 1962, s 44
78 jämför den historisk redogörelsen i uppsatsens början?
79 Herr Fröding (h), Brottsbalk m.m. Andra Kammarens Protokoll nr 33, s 40, onsdagen den
21 november 1962 fm. B5.
80Fru Gärde Widemar (fp), Brottsbalk m.m. Andra Kammarens Protokoll nr 33, s 34,
onsdagen den 21 november 1962 fm. B5.
81Fru Sjövall, Brottsbalk m.m. Andra Kammarens Protokoll nr 33, s 60, onsdagen den 21
november 1962 fm. B5.
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till att låta saker och ting vara som de var.82 I hans debattinlägg i riksdagens

andra kammare förefaller han ta avstamp för sin kritik mot den nya

våldtäktsparagrafen i tankarna kring individens nya skyddade integritet, som

om han önskar poängtera det orimliga i ett ovillkorligt accepterande av

denna relativt färska ståndpunkt.83

Fröken Mattson berörde ämnet i en reservation till

lagutskottets utlåtande där hon poängterade vikten av att utskottet värnade

om kvinnans kroppsliga självständighet och självbestämmanderätt över

sexuella frågor än mer än tidigare lagstiftning gjort. 84

Principen om individens integritet vad gäller sexuella spörsmål

såg herr Ahlkvist (s) som grund för att inte längre särskilja våldtäktsbrott

inom äktenskapet. Han hade den ståndpunkten att divergensen som uppstått

i debatten var kraftigt överdriven. Skillnaderna mellan reservanter och

utskott var enligt herr Ahlkvist inte så stora att det var idé att göra någon

affär av dem. Det förefaller som om han upplevde meningsskiljaktligheterna

som mer retoriska än verkliga.85

������ 3UREOHP�DWW�DYJ|UD�YDG�VRP�lU�QRUPDOW

En av de frågor som omnämndes i debatten var svårigheten att

avgöra vad som var normalt i ett samlevnadförhållande och vad som gick

utanför gränserna för den acceptabla normen. Fru Sjövall varnade i sin

motion för att bestämmelsens utvidgning kunde komma att tangera

händelseförlopp som egentligen inte skulle kriminaliseras. Just

våldtäktsbrottets utvidgning kritiserades av motionären då hon konstaterade

att sexualhandlingar utgör ett särskilt svårbedömt område bland mänskliga

                                                
82 Herr Martinsson, Motion nr 650 år 1962, Motioner i Andra Kammaren år 1962, 4 saml,
C21
83 Herr Martinsson (s), Brottsbalk m.m. Andra Kammarens Protokoll nr 33, s 44, onsdagen
den 21 november 1962 fm. B5
84 Fröken Mattson, Reservation till 6kap.1§, Första lagutskottets utlåtande nr 42 år 1962, s
198
85 Herr Ahlkvist (s), Ang. Förslag till brottsbalk, m.m. Första Kammarens protokoll nr 32, s
93, onsdagen den 21 november 1962 em, Höstsessionen, A4
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handlingar.86 fru Sjövall vidareutvecklade sitt resonemang i sitt debattinlägg

där hon fastslog varför hon fann just sedlighetsbrotten så viktiga att

debattera när det fanns en hel ny balk att resonera kring. ´2UVDNHQ� WLOO� DWW

VHGOLJKHWVEURWWHQ�IUDPVWnU�VRP�Vn�DOOYDUOLJD�QlU�PDQ�EHG|PHU�GHP�lU�DWW�GH

NRPPHU� DWW� EHU|UD� QRUPDOIDOO�� JUlQVIDOO� PHOODQ� GHW� QRUPDOD� RFK� GHW

NULPLQHOOD´�87

������ -lPOLNKHWVDVSHNWHQ

Med jämlikhet menar jag här jämställdhet i behandlingen av

såväl gifta som samboende par. Det ansågs av förespråkarna för att låta

våldtäktsparagrafen omfatta gifta par vansinnigt att gifta kvinnor skulle ha

ett sämre rättsligt skydd än ogifta.88

Herr Johansson (cp) var en av de debattörer som förklarade sig

överbevisad om våldtäktsparagrafens riktighet i anledning av just

jämställdhetsaspekten. Det som alltså motiverade riksdagsmannens

ställningstagande var just att en gift kvinna givetvis bör beredas samma

skydd och rättigheter som en ogift.89

Fru Gärde Widemar propagerade genomgående för en

likabehandling av alla sammanlevande kvinnor. Hon menade att det inte

fanns någon som helst anledning till att negativt särbehandla gifta kvinnor.90

Även chefen för justitiedepartementet, herr statsrådet Kling

omtalade orimligheten i att förneka en gift kvinna samma rätt som en ogift.

Detta nämndes dessutom vid en argumentation som syftade till att visa att

bestämmelsens nya lydelse inte skulle leda till några större svårigheter, just

eftersom en helt liknande situation redan tidigare varit straffbar som

                                                
86Fru Sjövall, Motion i Andra Kammaren nr 654 år 1962, 4 saml, C21
87Fru Sjövall, Brottsbalk m.m. Andra Kammarens Protokoll nr 33, s 60, onsdagen den 21
november 1962 fm. B5.
88 Jämför även Förslag till brottsbalk, avgivet av straffrättskommittén, Statens Offentliga
Utredningar 1953:14, P.A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1953, s 229
89 Herr Johansson i Dockered (cp), Brottsbalk m.m. Andra Kammarens Protokoll nr 33, s
51, onsdagen den 21 november 1962 fm. B5.
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våldtäkt, nämligen våldtäkt i parförhållanden där parterna bor tillsammans

utan att för sen sakens skull vara gifta.91

Första lagutskottet förklarade sig inte heller beredd att

kompromissa bort gifta kvinnors skydd endast på grund av antydda

praktiska komplikationer. Detta var ett led i det uttalande som fälldes över

brottsbalksförslaget vilket föranledde utskottet att tillstyrka propositionens

förslag vad gällde våldtäktsparagrafen. 92

Fröken Mattson poängterade i sin reservation att förslaget

innebar att de tidigare skillnaderna på området mellan gifta och ogifta par

skulle försvinna. Reservationen gick i sig ut på att uppmana till en restriktiv

tolkning av våldtäktsparagrafen.93

������ %HYLVVYnULJKHWHU

Det framfördes kritik mot förslaget då det ansågs att det skulle

vara i det närmsta omöjligt att bevisa huruvida våldtäkt inom äktenskapet

skett och att det därför inte skulle kriminaliseras. Det nämndes redan i

Straffrättskommitténs förslag att bevisningen skulle bli ett problem, så

frågan var ingalunda förbisedd.94

Fru Gärde Widemar konstaterade i sitt debattinlägg att det låg i

sakens natur att svårigheter med bevisning skulle förekomma. Det förelåg

enligt henne i princip alltid bevissvårigheter just vid sedlighetsbrott.95 Detta

                                                                                                                           
90Fru Gärde Widemar , Brottsbalk m.m. Andra Kammarens Protokoll nr 33, s 34, onsdagen
den 21 november 1962 fm. B5, samt Brottsbalk m.m. Andra Kammarens Protokoll nr 33, s
106, onsdagen den 21 november 1962 em. B5
91 Chefen för justitiedepartementet, Chefen för justitiedepartementet, herr statsrådet Kling,
Brottsbalk m.m. Andra Kammarens Protokoll nr 33, s 94, onsdagen den 21 november 1962
fm. B5, samt Första Kammarens protokoll nr 32, s 110, onsdagen den 21 november 1962
em, Höstsessionen, A4
92 Första lagutskottets utlåtande nr 42 år 1962, s 44 f, rörande förslagets 6 kapitels 1 §.
93 Fröken Mattson (s), Första lagutskottets utlåtande nr 42 år 1962, s 196 f
94 Statens Offentliga Utredningar 1953:14, Förslag till Brottsbalk avgivet av
Straffrättskommittén, s 233
95Fru Gärde Widemar, Brottsbalk m.m. Andra Kammarens Protokoll nr 33, s 102, onsdagen
den 21 november 1962 em. B5.
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ansåg hon dock inte föranleda samhället att underlåta att fördöma dylika

övergrepp.96

Herr Martinsson var dock av en helt motsatt uppfattning,

nämligen den att de svårigheter med, och de krav som måste ställas på,

bevisning enbart skulle resultera i en mängd orerande polisutredningar. Det

vill säga att polisens resurser skulle tas i anspråk för undersökningar som

inte skulle kunna ge någon vidare verkan.97

En mer känslomässig angreppsvinkel lade fru Sjövall som

poängterade att ett offers trovärdighet efter ett inomäktenskapligt övergrepp

var alltför skör och att det inte gick att jämföra med ett ”klassiskt”

våldtäktsoffer.98

En annan ledamot, herr Lassinantti, uttryckte sin oro över

bevisproblematiken och såg också han svårigheterna med trovärdighet, men

även hur den fria bevisvärderingen och uppsåtsfrågan skulle hanteras om

förslaget blev verklighet.99

������ .YLQQDQV�KlPQLQJDU�MXVWLILHUDGH�YnOG

Att kvinnor hade fler hämningar än män vad gällde sexuallivet

förefaller ha varit en etablerad uppfattning vid 1960 - talets början. Just

kvinnans hämningar användes som argument för att inte kriminalisera

våldtäkt inom äktenskapet. Fru Sjövall refererar i sin motion till en engelsk

artikel där författaren fastslår att normala samlag - även där parterna känner

och tycker om varandra - ofta realiseras genom att mannen brukar ett visst

mått av våld, ́ Gn�NYLQQDQV�KlPQLQJDU�lU�Vn�DYVHYlUW� VWDUNDUH� I|UDQNUDGH

lQ� PDQQHQV´. Vidare konstaterar författaren att detta är särskilt vanligt i

                                                
96Fru Gärde Widemar, Brottsbalk m.m. Andra Kammarens Protokoll nr 33, s 35, onsdagen
den 21 november 1962 fm. B5.
97 Herr Martinsson (s), Brottsbalk m.m. Andra Kammarens Protokoll nr 33, s 45, onsdagen
den 21 november 1962 fm. B5, jämför även hans Motion i Andra Kammaren nr 650 år
1962, 4 saml, C21
98Fru Sjövall, Brottsbalk m.m. Andra Kammarens Protokoll nr 33, s 61, onsdagen den 21
november 1962 fm. B5.
99 Herr Lassinantti, Brottsbalk m.m. Andra Kammarens Protokoll nr 33, s 97, onsdagen den
21 november 1962 fm. B5.
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äktenskap och fasta förbindelser.100 Denna - då tio år gamla artikel - tar

motionären till grund för att undra om det verkligen är så att sexuella

övergrepp inom äktenskap skall straffas som våldtäkt.101

Herr Martinsson talade också om kvinnans hämningar som

någonting helt uppenbart; ´.YLQQDQ� KDU� MX� DOOWLG� VW|UUH� KlPQLQJDU� LQI|U

VH[XHOOD�KDQGOLQJDU�lQ�PDQQHQ´.102 Han ger vidare uttryck för den klassiska

uppfattningen att ett nej inte alltid är ett nej och tar detta som grund till att

det vore olyckligt att släppa in myndigheter i människors hem för att

bedöma sådana saker.

������ )|UHWHHOVHQ�DQVnJV�WlFNDV�DY�DQGUD�SDUDJUDIHU

En åsikt som fördes fram vid riksdagens debatt var den att det

var onödig att utöka våldtäktsparagrafen till att formellt omfatta gifta par, då

de fall som kunde bli aktuella redan var straffbara, om än under annat namn

än just våldtäkt. 

Fru Gärde Widemar var dock av en annan uppfattning och

fann ingen anledning till att inte behandla gifta / sammanlevande kvinnor

från skyddet bara för att det var möjligt redan innan att bestraffa

gärningsmannen för ett mindre grovt brott, med mildare straff.103

Herr Statsrådet Kling gjorde i sitt inlägg gällande att

våldtäktsparagrafens nya lydelse inte skulle innebära någon faktisk ändring

av kretsen straffvärda handlingar, utan endast en ändrad straffbeläggning av

redan kriminaliserade handlingar. Även han förfäktade idén med att inte

längre särbehandla gifta och ogifta sammanboende. 104

                                                
100 Se hänvisning till artikeln i Motion nr 654 år 1962 i Andra Kammaren, 4 saml, C21
101 Fru Sjövall, Motion nr 654 år 1962 i Andra Kammaren, 4 saml, C21
102 Herr Martinsson, Brottsbalk m.m. Andra Kammarens Protokoll nr 33, s 44, onsdagen
den 21 november
103Fru Gärde Widemar, Brottsbalk m.m. Andra Kammarens Protokoll nr 33, s 34, onsdagen
den 21 november 1962 fm. B5.
104 Chefen för justitiedepartementet, herr statsrådet Kling, Brottsbalk m.m. Andra
Kammarens Protokoll nr 33, s 94, onsdagen den 21 november 1962 fm. B5, samt jämför
även stycket om jämställdhet, Ang. Förslag till brottsbalk, m.m. Första Kammarens
protokoll nr 32, s 110, onsdagen den 21 november 1962 em, Höstsessionen, A4
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Herr Ahlkvist föreföll viss om att den formella utvidgningen

av våldtäktsparagrafen inte innebar någon egentlig förändring gentemot

gällande rätt.105

En motsatt uppfattning hade fru Sjövall som i sin motion

framhärdade att lagkonstruktionen innebar en utvidgning av gällande rätt.106

Hon formulerade sig vid debattens slut som följer; ´PnQJD�DY�NDPPDUHQV

OHGDP|WHU� KDU� I|UW� HQ� LQWHQVLY� GLVNXVVLRQ� NULQJ� �� RFK� �� ��� L� �� NDS�� 'HW

ERWWQDU�YlO�MXVW�L�DWW�PDQ�WLOO�V\YHQGH�RJ�VLGVW�PHG�GHQQD�ODJVWLIWQLQJ�nV\IWDU

HQ�I|UlQGULQJ�DY�HWW�NXOWXUHOOW�P|QVWHU�RFK�HWW�VWHJ�IUDPnW´�107

Även herr Martinsson ansåg att paragrafens nya lydelse

innebar en utvidgning av gällande rätt.108

Fröken Mattson snuddade vid ämnet i sin reservation över 6

kapitlets 1 § i första lagutskottets utlåtande nr 42 år 1962 och tog det som en

av flera anledningar till att reservationsvis plädera för en restriktiv

tillämpning av den utvidgade paragrafen.109 Av hennes uttalande i riksdagen

om att paragrafen antagligen skulle leda till helt andra konsekvenser än

församlingen kunde föreställa sig förefaller det rimligt att tro att hon såg

bestämmelsens nya lydelse som en utvidgning gentemot gällande rätt.110

������� %HVWlPPHOVHQ�VNXOOH�GUDEED�IHO�PlQ

Herr Lassinantti framförde i sitt debattinlägg en otrygghet i

vad som skulle kunna följa om bestämmelsen släpptes igenom. Det han

fruktade var att ́IXOOW� QRUPDOD�NYLQQRU´�med en synnerligen hög moralisk

levnadssyn skulle missuppfatta den nya lydelsen. Dessa kvinnor, som

                                                
105 Herr Ahlkvist , Ang. Förslag till brottsbalk, m.m. Första Kammarens protokoll nr 32, s
93 f, onsdagen den 21 november 1962 em, Höstsessionen, A4
106Fru Sjövall, Motion nr 654 år 1962 i Andra Kammaren, 4 saml, C21, jmfr Första
lagutskottets kommentar
107Fru Sjövall, Brottsbalk m.m. Andra Kammarens Protokoll nr 33, s 105, onsdagen den 21
november 1962 em. B5
108 Herr Martinsson (s), Motion i Andra Kammaren nr 650 år 1962, 4 saml, C21
109 Fröken Mattson, Reservation till 6 kapitlet 1 §, Första lagutskottets utlåtande nr 42 år
1962, s 197
110 Fröken Mattson (s), Första Kammarens protokoll nr 32, s 84, onsdagen den 21 november
1962 em, Höstsessionen, A4
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riksdagsmannen föreföll känna personligen, var av den uppfattningen att

samlag endast var acceptabelt om syftet med det var att koncipiera samt att

alla brott skulle beivras. Detta skulle enligt herr Lassinantti leda till att

nämnda makor skulle tvingas se sina bättre hälfter som brottslingar och i

förlängningen leda till en rad polisanmälningar utan bättre grund än

kvinnornas ́ NlQVOLJD�VDPYHWH´ .111

En partikamrat till herr Lassinantti, fröken Mattson förebådade

en olycklig användning av de nya sedlighetsbestämmelserna112 då hon såg

en risk i en vid formulering av straffbestämmelsen. Hon varnade för att det

skulle bli fler män som dömdes än vad som samhället egentligen hade

åsyftat när bestämmelsen formulerades; ´ULVNHUD� DWW� PlQQLVNRU� VRP

NQDSSDVW�NDQ�DQVHV�VWUDIIYlUGD�OLNYlO�EOLU�VWUDIIDGH´113

Herr Martinsson uttryckte oro över att bestämmelsen skulle

leda till onödiga familjesplittringar och att hustrur i och med paragrafen

skulle få ett vapen som skulle skada familjesolidariteten.114

En annan riksdagsledamot som framförde liknande farhågor

var fru Sjövall. Hon undrade om det verkligen var riksdagens mening att

göra det möjligt att rikta skällsordet ”våldtäktare” emot sin äkta hälft, med

allt vad en sådan beskyllning innebar. Hon såg inte det som ett sätt att lösa

problematik inom äktenskapet. Detta skulle ju inte bara kunna rikta sig mot

brutala aggressiva män utan också mot ´GHQ� WU|WWH�� VHQVLEOH�� VHQVLWLYH

PDQQHQ�VRP�KXVWUXQ�QHNDW�VDPODJ�RFK�VRP�WDU�KHQQH�PHG�HWW�YLVVW�PnWW�DY

YnOG´, och detta skulle enligt fru Sjövall inte lösa någonting, utan bara såra i

onödan.115

Mot detta invände fru Gärde Widemar, som konstaterade att

hon inte trodde det var någon risk att utmattade, känslosamma män gjorde

                                                
111 Herr Lassinantti , Brottsbalk m.m. Andra Kammarens Protokoll nr 33, s 97, onsdagen
den 21 november 1962 fm. B5.
112 Även om fröken Mattsons uttalande egentligen gäller 6 kapitlets 2 § så fann jag för gott
att ta med det här, då debatten i mångt och mycket rörde samma frågor
113 Fröken Mattson (s), Första Kammarens protokoll nr 32, s 85, onsdagen den 21 november
1962 em, Höstsessionen, A4
114 Herr Martinsson (s), Brottsbalk m.m. Andra Kammarens Protokoll nr 33, s 103,
onsdagen den 21 november 1962 fm. B5.
115Fru Sjövall, Brottsbalk m.m. Andra Kammarens Protokoll nr 33, s 101, onsdagen den 21
november 1962 em. B5.
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sig skyldiga till våld av sådant slag som krävdes för att göra sig skyldig till

våldtäkt, samt att det inte var så mycket bevänt med den familjesolidaritet

herr Martinsson så vurmade för om den innebar sådant som föreslogs falla

inom det straffbelagda området.116

���� .YLQQDQV�DJHUDQGH�VRP�I|UPLOGUDQGH�

RPVWlQGLJKHW

������ 628��������

Bara för att sexuella övergrepp även inom äktenskapet formellt

lades inom våldtäktsparagrafens tillämpningsområde så innebar inte det att

kvinnans skydd blev totalt oavsett omständigheterna. Förslaget

straffrättskommittén kom med innebar ju att kvinnans handling - eller

underlåtenhet skulle tillmätas betydelse när rätten hade att avgöra brottets

svårighetsgrad. Vad som var en förmildrande underlåtenhet att agera

exemplifierades i straffrättskommitténs förslag bland annat som att kvinnan

avstått från att tillkalla hjälp när övergreppet skedde. Ett aktivt agerande från

kvinnans sida som också skulle föranleda mildare bedömning av

gärningsmannen var om kvinnan inledningsvis själv givit anledning till eller

rent av accepterat mannens uppvaktning. Som förmildrande omständighet

skulle också äktenskaplig eller annan nära förbindelse räknas. 117 Förslagets

lydelse var som följer; ́bU�EURWWHW�PHG�KlQV\Q�WLOO�NYLQQDQV�I|UKnOODQGH�PHG

PDQQHQ� HOOHU� HOMHVW� DWW� DQVH� VRP�PLQGUH� JURYW�� YDUH� VWUDIIHW� IlQJHOVH� IUnQ

RFK� PHG� VH[� PnQDGHU� WLOO� RFK� PHG� I\UD� nU�´� 118� Det skall påpekas att

normalgraden av våldtäkt hade en straffskala som sträckte sig mellan två

och tio år.

                                                
116Fru Gärde Widemar , Brottsbalk m.m. Andra Kammarens Protokoll nr 33, s 97, onsdagen
den 21 november 1962 fm. B5.
117 Förslag till brottsbalk, avgivet av straffrättskommittén, Statens Offentliga Utredningar
1953:14, P.A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1953, s 234
118 4 kapitlet 1 § 2 st, till propositionen ändrat kapitelbetäckning till 6 kapitlet
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������ 5LNVGDJHQ

Det ansågs av ledamöter i riksdagen att kvinnans agerande

mycket riktigt skulle ses som en förmildrande omständighet, eller kanske till

och med grund för frikännande, om kvinnan kanske eggat mannen och inlett

honom i falska förhoppningar. Det skulle sedan vara orimligt att döma en

dylik - av kvinnan upphetsad - man för våldtäkt, då det fanns rön som visade

att en tillräckligt exciterad man inte kunde avsluta situationen på annat sätt

än genom fullföljt samlag.119

Paragrafens andra stycke - det som innehåller grunden för

mildare bedömning - omnämndes av ett flertal ledamöter som någonting

som möjliggjorde den formella kriminaliseringen av våldtäkt inom

äktenskap. Fru Gärde Widemar föreföll ha varit av den uppfattningen då hon

talar för den nya straffbestämmelsen. Hon möter den kritik lydelsen mött

med att bland annat just konstatera att det ´,� SDUDJUDIHQV� DQGUD� VW\FNH

XWWDODV�GHVVXWRP�DWW�RP�EURWWHW�PHG�KlQV\Q«´.120

Detta var också argument för första lagutskottet när de

motiverade sin ståndpunkt för en kriminalisering av våldtäkt inom

äktenskapet. Kommentaren utskottet avgav låter litet som ett ursäktande,

som om den förmildrande omständigheten äktenskapet skulle komma att

utgöra skulle göra bestämmelsen åtminstone acceptabel för dess

opponenter.121

Herr Ahlkvist talade om hur förslaget gick ut på att övergrepp

inom äktenskap regelmässigt skulle bedömas mildare, det vill säga som

våldförande. Detta verkar ha överensstämt med hans uppfattning om hur

förseelser av dylikt slag skulle bedömas. Det han särskilt poängterade

angående detta i sitt anförande var hur liten skillnad det enligt honom var

mellan dels förefintlig rätt, dels fröken Mattsons reservationsvisa yrkande

om restriktiv tillämpning av bestämmelsen.

                                                
119 Se bland annatFru Sjövalls motion nr 654 år 1962 i Andra Kammaren, med en referens
till en artikel i Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science
120Fru Gärde Widemar , Brottsbalk m.m. Andra Kammarens Protokoll nr 33, s 35, onsdagen
den 21 november 1962 fm. B5.
121 Första lagutskottets uttalande nr 42 år 1962, s 44
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���� %URWWVEDONHQ

������ 9nOGlNWVSDUDJUDIHQV�O\GHOVH

´7YLQJDU�PDQ�NYLQQD� WLOO� VDPODJ�JHQRP�YnOG

n�KHQQH�HOOHU�JHQRP�KRW�VRP�LQQHElU�WUlQJDQGH�IDUD��G|PHV�I|U�YnOGWlNW

WLOO�IlQJHOVH�OlJVW�WYn�RFK�K|JVW�WLR�nU��/LND�PHG�YnOG�NYLQQDQ�DQVHV�DWW

I|UVlWWD�NYLQQDQ�L�YDQPDNW�HOOHU�DQQDW�VnGDQW�WLOOVWnQG�

bU� EURWWHW� PHG� KlQV\Q� WLOO� NYLQQDQV� I|UKnOODQGH� WLOO

PDQQHQ� HOOHU� HOMHVW� DWW� DQVH� VRP�PLQGUH� JURYW�� G|PHV� I|U� YnOGI|UDQGH

WLOO�IlQJHOVH�L�K|JVW�I\UD�nU�´

������ %URWWVEDONVNRPPHQWDUHQ

Brottsbalkskommentaren återgav tvetydigheten i 6:1 2 st. Där

stod nämligen;�´%HWUlIIDQGH�DQYlQGQLQJ�DY�YnOGWlNWVVWUDII� LQRP�lNWHQVNDS

HOOHU�lNWHQVNDSVOLNQDQGH�I|UELQGHOVHU�NDQ�VDPPDQIDWWQLQJVYLV�VlJDV��DWW�HQ

UHVWULNWLY� WLOOlPSQLQJ� L� K|J�JUDG� OLJJHU� L� VDNHQV�QDWXU�PHQ� n� DQGUD� VLGDQ

WLOOlPSQLQJHQ�HM�InU�J|UDV�UHVWULNWLYDUH�lQ�VDNHQV�QDWXU�SnNDOODU�´122

Denna eminenta formulering låg enligt uppgift till grund för en

muntlig tentamensfråga professor Alvar Nelson ställde till sina studenter i

Uppsala. Frågan gick ut på att förklara vad brottsbalkskommentarens

förklaring innebar och det enda svar som ansågs vara korrekt var

”NONSENS!”.123

                                                
122 Nils Beckman, Carl Holmberg, Bengt Hult, Ivar Stral, Brottsbalken jämte förklaringar,
Band I, Brotten mot person, tredje upplagan, P.A.Norstedts & Söners Förlag, Stockholm,
1970, s 219
123 Professor Sture Bergström, muntlig uppgift 980221
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��� 6H[XDOEURWWVXWUHGQLQJHQ�

628�������

´«NYLQQDQ�HM�EORWW�DFFHSWHUDU�XWDQ

RFNVn� VRP� QnJRW� SRVLWLYW� �HOOHU

Q|GYlQGLJW�I|U�VLQ�WLOOIUHGVVWlOOHOVH�

XSSOHYHU�DWW�KHQQHV�PRWVWnQG��YLONHW

NDQ� VWHJUDV� WLOO� SUDNWLVNW� WDJHW� GHW

\WWHUVWD��GHILQLWLYW�EU\WHV´

%HUWLO�)DOFRQHU

���� 'LUHNWLY�I|U������nUV�

VH[XHOEURWWVXWUHGQLQJ

Justitiedepartementets chef, statsrådet Lennart Geijer lämnade

direktiven till utredningen. Han poängterade att hela brottsbalkens

sedlighetskapitel behövde ses över. Det hade, framförde han i sitt anförande,

skett en radikal förändring i samhällets syn på sexualliv och dylikt.

´)|UGRPDU� RFK� WDEXI|UHVWlOOQLQJDU� KDU� OlQJH� KlPPDW� HQ� QDWXUOLJ� RFK

|SSHQ�V\Q�Sn�VH[XDOOLYHW�RFK�GHVV�\WWULQJDU´. Han talade vidare om hur de

sexuella relationernas betydelse erhållit en djupare förståelse bland

allmänheten, bland annat genom sexualundervisningen i skolan, men också

genom att människor i gemen på ett mer öppet sätt diskuterar sexualfrågor.

Han konstaterade att den översyn som behövdes även borde undersöka

vilken roll brottsbalkens bestämmelser om sedlighetsbrott skulle spela.

Homosexuella handlingar och incest var frågor han uppehöll sig kring,

däremot nämndes inte våldtäktsbrottet alls.
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������ 6H[XDOEURWWVXWUHGQLQJHQV�VDPPDQVlWWQLQJ

Till enmansutredare utsågs hovrättspresidenten Björn Kjellin.

Han var son till en polismästare och född 1910.124 Han fick till sin hjälp en

sekreterare och sju experter inom olika områden, nämligen genetik,

kriminologi, psykiatri, sexualrådgivning och straffrätt.125 Dessa var,

sekreterare och hovrättsfiskal Lars-Göran Engström, professor Knut Sveri,

son till en polisassistent, född 1925. Professor Per Edwin Wallén, son till en

fil doktor, född 1925, expert på straffrätt. Kurator Birgitta Gustavii med

sexualrådgivning som specialitet. Skolöverläkare Gustav Rohde, son till en

landshövding, född 1912. Professor Yngve Holmstedt, rättspsykiatriker och

överläkare, son till en kamrer. Professor emeritus Carl Henry Alhström, son

till en kamrer, född 1907 samt överläkaren Bertil Hansson.126

���� 6H[XDOEURWWVXWUHGQLQJHQV�UHVXOWDW

������ 6H[XDOEURWWVXWUHGQLQJHQV�UHGRJ|UHOVH�I|U�

IUlPPDQGH�UlWW

I utredningens tredje kapitel ”Lagstiftning utomlands - en

översikt” konstaterade sexualbrottsutredningen under underrubriken

”Våldtäkt och liknande handlingar” att ´,�QlVWDQ�DOOD�OlQGHU�I|UXWVlWWHV�I|U

YnOGWlNWVDQVYDU�DWW�NRQWUDKHQWHUQD�LQWH�lU�JLIWD�PHG�YDUDQGUD��(WW�XQGDQWDJ

IUnQ� GHQQD� UHJHO� XWJ|U� 'DQPDUN´.127 Detta var allt utredningen

överhuvudtaget nämnde om våldtäkt inom äktenskapet. Att även Norge128

utgjorde ett undantag och att Finland utredde en eventuell kriminalisering av

                                                
124 Maria-Pia Boëthius, Skylla sig själv, LiberFörlag, Stockholm, 2 upplagan, 1981, s 23
125 Leif GW Persson / Sexualbrottskommittén, Statens Offentliga Utredningar 1981:64,
Våldtäkt, Gotab, Stockholm, 1981, s 6
126 Maria-Pia Boëthius, Skylla sig själv, LiberFörlag, Stockholm, 2 upplagan, 1981, s 23
127 Sexuella Övergrepp, Förslag till ny lydelse av brottsbalkens bestämmelser om
sedlighetsbrott, Statens Offentliga Utredningar 1976:9, Sexualbrottsutredningen,
LiberFörlag, Stockholm 1976, s 42
128 1963 års Straffelova §192
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våldtäkt inom äktenskapet i slutet av 1960 - talet var ingenting som

nämndes.129

������ 6H[XDOEURWWVXWUHGQLQJHQV�I|UVODJ

�������� )|UVODJ�WLOO�Q\�O\GHOVH�DY�YnOGWlNWVEHVWlPPHOVHQ

�� ´'HQ� VRP�PHGHOVW� RODJD� WYnQJ� I|UPnU� DQQDQ� WLOO� VH[XHOOW

XPJlQJH��G|PHV� I|U�VH[XHOOW� WYnQJ� WLOO� IlQJHOVH�� OlJVW� VH[�PnQDGHU�RFK

K|JVW�I\UD�nU�

bU� EURWWHW�PHG� KlQV\Q� WLOO� GHQ� WYLQJDGHV� KDQGODQGH� I|UH

|YHUJUHSSHW�HOOHU�HOMHVW�DWW�DQVH�VRP�PLQGUH�JURYW��G|PHV�WLOO�E|WHU�HOOHU

IlQJHOVH�L�K|JVW�HWW�nU�´

�� ´bU� EURWW� VRP� L� ��� VlJV� DWW� DQVH� VRP� JURYW�� VNDOO� I|U

YnOGWlNW�G|PDV�WLOO�IlQJHOVH��OlJVW�WYn�RFK�K|JVW�WLR�nU�

9LG� EHG|PDQGHW� KXUXYLGD� EURWWHW� lU� JURYW� VNDO� VlUVNLOW

EHWUDNWDV�RP�JlUQLQJVPDQQHQ�JHQRP�YnOG��KRW�RP�YnOG�HOOHU�Sn�DQQDW

VlWW�YLVDW�V\QQHUOLJ�KlQV\QVO|VKHW�HOOHU�UnKHW�´

�������� 6H[XDOEURWWVXWUHGQLQJHQV�PRWLYHULQJ

Sexualbrottsutredningens förslag gick i stort sett ut på att

anpassa straffrätten vad gällde sedlighetsbrottsligheten till

samhällsutvecklingen. Detta gjorde utredningen genom att sänka de flesta

straffsatserna och i allmänhet se mindre grovt på sedlighetsbrott.

Utredningens ordförande utvecklade i en intervju i Dagens

Nyheter kommitténs inställning; ´9L�YLOO� In�IUDP�DWW�GHW�lU�HQ� IXQGDPHQWDO

VNLOOQDG� PHOODQ� HWW� |YHUIDOO� DY� HQ� IUlPPDQGH� PDQ� L� HQ� SDUN� RFK� HWW

|YHUJUHSS� L� HQ� VLWXDWLRQ� GlU� HQ� VH[XHOO� DWPRVIlU� E\JJWV� XSS�� $WW� DQVH� DWW

                                                
129 Straffbrottskommitténs betänkande 1967:A12, refererat i Regeringens proposition till
Riksdagen med förslag om ändring av stadgandena i strafflagen om våldtäkt och
frihetskränkande otukt, rd 1992 - RP 365
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GHVVD� VLWXDWLRQHU� VNXOOH� EHG|PDV� OLND�� GHW� NDOODU� MDJ� HQ� I|UnOGUDG

NYLQQRV\Q´ .130

Utredarna konstaterade i sitt förslag att det område

sedlighetsbestämmelserna rörde hade genomgått långtgående förändringar

under de senaste åren. De menade att kvinnans frigörelse och patriarkatets

tappade styrka banat vägen för en mer öppen och lustfylld syn på

sexuallivet. De poängterade att syftet med sedlighetsbestämmelserna

förändrats, tidigare var de menade som styrmedel för mot synd, nu skulle de

genom att straffa sexuella övergrepp skydda människors integritet.131

Att övergrepp inom äktenskapet även fortsättningsvis skulle

ingå i bestämmelsen inte var något utredningen hade något att invända emot.

De praktiska invändningarna man skulle kunna ha mot en sådan indelning

skulle enligt utredningen falla till föga då samma problem skulle uppstå vid

beivrandet av det begångna brottet även under andra betäckningar och

stadganden.132 Vad gällde brottsbalksförarbetena konstaterade utredningen

att man där menat att äktenskap skulle anses vara en förmildrande

omständighet, men att den forskning som tillkommit efter brottsbalkens

tillkomst visat att övergrepp inom äktenskapet ofta pågått under lång tid

medelst grovt tvång och att detta givetvis talade emot en mildare

bedömning.133 Senare i förslaget, i en av bilagorna fastslås att övergrepp där

parterna känner varandra ofta är de mest brutala.134

Utredningen konstaterade att det alltid förelåg svårigheter vid

bedömningen av sexuella övergrepp då det til syvende og sidst blir ord som

står mot ord. Det var utredningens klara åsikt att det endast i fall där det var

                                                
130 Leif GW Persson / Sexualbrottskommittén, Statens Offentliga Utredningar 1981:64,
Våldtäkt, Gotab, Stockholm, 1981, s 7
131 Sexuella Övergrepp, Förslag till ny lydelse av brottsbalkens bestämmelser om
sedlighetsbrott, Statens Offentliga Utredningar 1976:9, Sexualbrottsutredningen,
LiberFörlag, Stockholm 1976, s 51 ff
132 Sexuella Övergrepp, Förslag till ny lydelse av brottsbalkens bestämmelser om
sedlighetsbrott, Statens Offentliga Utredningar 1976:9, Sexualbrottsutredningen,
LiberFörlag, Stockholm 1976, s 59
133 Sexuella Övergrepp, Förslag till ny lydelse av brottsbalkens bestämmelser om
sedlighetsbrott, Statens Offentliga Utredningar 1976:9, Sexualbrottsutredningen,
LiberFörlag, Stockholm 1976, s 136
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´IXOOW� NODUODJW´ att mannen förgripit sig på kvinnan efter att hon tolererat

visst mått av intimitet.135 De förefaller inte heller ta brottet våldtäkt på ett

särskilt stort allvar, utan utgår, till synes utan tydlig underbyggnad, ifrån att

en hel del anmälningar som togs tillbaka återtogs eftersom de var helt

grundlösa.136

Ytterligare en indikation på att utredningen inte tog våldtäkt

särskilt allvarligt var deras kommentarer i förslagets specialmotivering. Där

framfördes bland annat åsikten att straffet för våldtäkt enligt utredningen var

oresonligt högt. ́6lUVNLOW� JlOOHU� GHWWD� Gn� NYLQQDQ� DY� DOOW� DWW� G|PD� HQGDVW

HUKnOOLW� REHW\GOLJD� I\VLVND� HOOHU� SV\NLVND� VNDGRU�´137�Straffet borde enligt

utredningen kunna begränsas till villkorlig dom eller skyddstillsyn;

´)UDPI|U�DOOW�Gn�|YHUJUHSSHW�IUDPVWnU�VRP�HQ�HQJnQJVI|UHWHHOVH�GlU�RIIUHW

InU�DQVHV�KD�GHO�L�DQVYDUHW�I|U�KlQGHOVHI|UORSSHWV�XWYHFNOLQJ�´138

Lagtexten utredningen föreslog innebar att hänsyn skulle tas

till den utsattas agerande före övergreppet. Med detta menade de situationer

då den tvingades ́PHU� HOOHU�PLQGUH�PHGYHWHW´ eggat mannen till sexuella

närmanden.139

Knut Sveri framhärdade i sin bilaga till förslaget att

övergreppen sällan verkade vara uppsåtliga, utan oftare berodde på

förklaringsmisstag. Det hade helt enkelt brustit i kommunikationen mellan

kvinnan och mannen. Hans tolkning av situationen stämde inte överens med

hennes tolkning. Detta berodde enligt Sveri på att ´GHW� VH[XHOOD� VSHOHWV

                                                                                                                           
134 Detta gällde i och för sig utländska förhållanden, Sexuella Övergrepp, Förslag till ny
lydelse av brottsbalkens bestämmelser om sedlighetsbrott, Statens Offentliga Utredningar
1976:9, Sexualbrottsutredningen, LiberFörlag, Stockholm 1976, s 181
135 Sexuella Övergrepp, Förslag till ny lydelse av brottsbalkens bestämmelser om
sedlighetsbrott, Statens Offentliga Utredningar 1976:9, Sexualbrottsutredningen,
LiberFörlag, Stockholm 1976, s 60
136 Sexuella Övergrepp, Förslag till ny lydelse av brottsbalkens bestämmelser om
sedlighetsbrott, Statens Offentliga Utredningar 1976:9, Sexualbrottsutredningen,
LiberFörlag, Stockholm 1976, s 60 f
137 Sexuella Övergrepp, Förslag till ny lydelse av brottsbalkens bestämmelser om
sedlighetsbrott, Statens Offentliga Utredningar 1976:9, Sexualbrottsutredningen,
LiberFörlag, Stockholm 1976, s 135
138 Sexuella Övergrepp, Förslag till ny lydelse av brottsbalkens bestämmelser om
sedlighetsbrott, Statens Offentliga Utredningar 1976:9, Sexualbrottsutredningen,
LiberFörlag, Stockholm 1976, s 135
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UHJOHU´ inte hade följts.140 Han avslutar sin kommentar över våldtäktsbrottet

med att hävda att det i många fall förefaller vara så att de våldtagna

kvinnorna själva varit med och byggt upp den sexuella atmosfär som senare

ledde till övergreppet.141

De framförde en önskan om att de brott som föll under

brottsbalkens sjätte kapitel med tiden skulle införlivas med övriga

övergreppsbrott. De fann nämligen inte någon anledning att behålla dessa

brott särskilda, eftersom de inte ansåg att det fanns en speciell integritet som

skadades av just sexuella övergrepp.142

���� 5HDNWLRQHU�Sn�VH[XDOEURWWVXWUHGQLQJHQ

Den debatt som kom som en reaktion på 1976 års utredning

var inte det minsta positiv, vare sig till deras tankegångar eller till deras

framlagda förslag. Vad som senare kom att benämnas ”våldtäktsdebatten”

blossade upp och ämnet diskuterades vilt i såväl dagspressen som i

böcker.143 Susan Brownmillers numera klassiska standardverk ”Våldtäkt”

fanns hela tiden med i bakgrunden och kom 1977 ut på svenska. Debatten

formligen pyrde av ilska emot de försoffade idéer sexualbrottsutredningen

hade förfäktat. Det som antagligen väckte störst anstöt och också var

grunden till hela den enorma uppståndelse förslaget väckte var den betydelse

kommittén ville ge ́GHQ�WYLQJDGHV�KDQGODQGH�I|UH�|YHUJUHSSHW´. Den kritik

som förslaget väckte verkade enande hos dess motståndare vilket resulterade

                                                                                                                           
139 Sexuella Övergrepp, Förslag till ny lydelse av brottsbalkens bestämmelser om
sedlighetsbrott, Statens Offentliga Utredningar 1976:9, Sexualbrottsutredningen,
LiberFörlag, Stockholm 1976, s 136
140 Sexuella Övergrepp, Förslag till ny lydelse av brottsbalkens bestämmelser om
sedlighetsbrott, Statens Offentliga Utredningar 1976:9, Sexualbrottsutredningen,
LiberFörlag, Stockholm 1976, s 184
141 Sexuella Övergrepp, Förslag till ny lydelse av brottsbalkens bestämmelser om
sedlighetsbrott, Statens Offentliga Utredningar 1976:9, Sexualbrottsutredningen,
LiberFörlag, Stockholm 1976, s 188
142 Sexuella Övergrepp, Förslag till ny lydelse av brottsbalkens bestämmelser om
sedlighetsbrott, Statens Offentliga Utredningar 1976:9, Sexualbrottsutredningen,
LiberFörlag, Stockholm 1976, s 54 f
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i en rad tidigare otänkbara fenomen. Alla kvinnoorganisationer - från Grupp

8 till Moderata kvinnoförbundet - samlade sig och protesterade.144

Journalisten och debattören Maria-Pia Boëthius kom 1976 för

första gången ut med sin bok ”Skylla sig själv”. Den ”gjorde upp” med det

manschauvinistiska samhället och var, enligt författarinnan själv145 ett

inlägg i debatten och ett led i kampen mot sexualbrottsutredningens förslag.

En av de saker Maria-Pia Boëthius kritiserade med utredningen var den

dåliga bakgrundsforskning som gjorts. Hela förslaget stödde sig på två

uppsatsen, den ena författad av medicine doktor Bertil Falconer och den

andra av en juridikstuderande i Stockholm vid namn Ulf Linderholm. Den

lista av anmärkningar Boëthius hade emot dessa herrars skrifter var lång.

Hon hävdade att ingen av uppsatserna var seriös och att båda två var byggda

på myter, vanföreställningar, subjektiva värderingar och kvinnoförakt. Hon

uttrycker sin spotskhet både gentemot utredarnas vilja och förmåga; ´%nGD

XSSVDWVHUQD�VSHJODU�HWW�NYLQQRI|UDNW�RFK�HQ�WRWDO�RI|UPnJD�DWW�VlWWD�VLJ�LQ�L

YnOGWDJQD� NYLQQRUV� VLWXDWLRQ�� -DJ� lU� IUHVWDG� DWW� WUR� DWW� GH� IOHVWD� PDQOLJD

IRUVNDUH� KHOW� HQNHOW� LQWH� NODUDU� DY� DWW� XQGHUV|ND� YnOGWlNWVEURWWHQ�� 'HUDV

NODUV\Q�lU�VN\PG�DY�WMRFND�ODJHU�DY�I|UGRPDU«´ . Hon anklagar dem vidare

för att dels ha skrivit så att en vanlig kvinna inte skall förstå146 dels att inte

ha förstått brottets147 allvarliga natur.148 Hon förfasas senare över att en

statlig utredning tagit ett hafsverk till flamsig utredning till grund för ett så

genomgripande lagförslag.149 Gräsligast av allt var ändå, enligt

författarinnan, de ord varmed Linderholms uppsats avslutas, efter att han

spelat upp ett scenario där flickan följer med mannen och alltså bör vara

beredd på det värsta; ´KHOD� VNXOGHQ� NDQ� GRFN� LQWH� OlJJDV� Sn� IOLFNDQ(min

                                                                                                                           
143 se exempelvis Maria-Pia Boëthius, Skylla sig själv, LiberFörlag, Stockholm, 2 upplagan,
1981 och Leif GW Persson / Sexualbrottskommittén, Statens Offentliga Utredningar
1981:64, Våldtäkt, Gotab, Stockholm, 1981 samt deras artikelhänvisningar till pressen.
144 Eva Hedlund m fl, Våldtäktskrisen, LiberFörlag, Stockholm, 1983, s 16, Eva Hedlund,
Birgitta Lundmark, Gunilla Lundmark, Våldtäktskliniken, Att möta och arbeta med
våldtäktsproblem, Bokförlaget Prisma Stockholm, 1979, s 25, samt Maria-Pia Boëthius,
Skylla sig själv, LiberFörlag, Stockholm, 2 upplagan, 1981, s 73
145 Maria-Pia Boëthius, Skylla sig själv, LiberFörlag, Stockholm, 2 upplagan, 1981, s 5
146 hon åsyftar då Bertil Falconers uppsats i Svensk Juristtidning 1975 s 160
147 denna kritik riktade sig emot Ulf Linderholms trebetygsuppsats.
148 Maria-Pia Boëthius, Skylla sig själv, LiberFörlag, Stockholm, 2 upplagan, 1981, s 36 f
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fetskrift)��PHQ�GHW�E|U�SnSHNDV�DWW�GHWWD�EURWW�NUlYHU�PLQVW�WYn�GHOWDJDUH�RFK

DWW� GHQ� HQD� SDUWHQ� LQWH� lU� KHOW� Vn� RVN\OGLJ� VRP� GHW� YHUNDU� QlU�PDQ� OlVHU

YnOGWlNWVSDUDJUDIHQ�RFK�GHVV� WLOOlPSQLQJ´.150 Det som enligt Boëthius var

så skrämmande med Linderholms attityd var det att han faktiskt trodde sig

ha en liberal och bra syn på våldtäkt. När han förkastar idén om kvinnans

fysiska integritet eftersom heterosexuella samlag inte är kränkande och

hävdar att det bara är gammal förlegad moralism trodde han sig spegla

verkligheten.151

Den kritik hon sedan riktar mot Falconer är inte mindre

svidande den. Hon angriper alla de till synes grundlösa antaganden Falconer

gör och anmärker på den undermåliga bas han haft för sin utredning. 100 till

polisen anmälda våldtäktsfall och till det en polismans uppfattning om

vilken slags kvinnor anmälningarna rörde sig om.152 I denna kritik stödjer

sig författarinnan bland annat på ett uttalande från Eva Graf,

kriminalinspektör på Sedlighetsroteln i Stockholm.

Något annat i sexualbrottsutredningen som mötte klander var

det ständiga refererandet till det ”sexuella spelet” som utredningen tydligen

utgick från att alla spelade.153 Enligt Boëthius talade både Falconer och

Linderman om det och resultatet av spelets teorier förefaller ha varit att

mannen kan få dra de slutsatser han vill av en kvinnas agerande och sedan

skall det räcka som medgivande - att han sett det som en logiskt rimlig

följd.154

En annan sak Boëthius vände sig emot var att det som hela

västvärldens kvinnor ansåg vara våldtäkt - att en man tilltvingar sig samlag

emot kvinnans vilja - i utredningens förslag endast skulle benämnas

”sexuellt tvång”. Endast den grövre varianten skulle behålla betäckningen

våldtäkt. Detta ansåg hon vara en kosmetisk förändring som skulle förbättra

                                                                                                                           
149 Maria-Pia Boëthius, Skylla sig själv, LiberFörlag, Stockholm, 2 upplagan, 1981, s 41
150 Maria-Pia Boëthius, Skylla sig själv, LiberFörlag, Stockholm, 2 upplagan, 1981, s 43
151 Maria-Pia Boëthius, Skylla sig själv, LiberFörlag, Stockholm, 2 upplagan, 1981, s 44 f
152 Maria-Pia Boëthius, Skylla sig själv, LiberFörlag, Stockholm, 2 upplagan, 1981, s 46 f
153 jämför exempelvis bilaga 3 av Knut Sveri, Sexuella Övergrepp, Förslag till ny lydelse av
brottsbalkens bestämmelser om sedlighetsbrott, Statens Offentliga Utredningar 1976:9,
Sexualbrottsutredningen, LiberFörlag, Stockholm 1976, s 184
154 Maria-Pia Boëthius, Skylla sig själv, LiberFörlag, Stockholm, 2 upplagan, 1981, s 47 ff
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statistiken, men fakta kvarstod enligt Boëthius, en våldtäkt är en våldtäkt

oavsett vad den kallas, precis som en person som städar gör just det, oavsett

om han har titeln städare eller lokalvårdare.155

En annan kritisk stämma som höjdes var frilansjournalistens

Inga-Lisa Sangregorio. Hon konstaterade att utredningens våldtäktsbegrepp

säkert skulle sänka statistiken, eftersom allt färre kvinnor skulle orka anmäla

för övergrepp, eftersom bevisbördan som skulle läggas på kvinnorna skulle

vara enorm. Hon skulle inte bara visa att hon blivit våldtagen, utan också

klargöra att förövaren begripit att motståndet inte bara var ´YlOOXVWLJD

NRQYXOVLRQHU´. Sangregorio jämför det orimliga i situationen med ett

bankrånarfall - bankrånaren trodde han fick ta pengar från banken. 156

Leif GW Persson konstaterade i sin kriminologiska

kartläggning av våldtäktsbrottet att han fann det ´PlUNOLJW�DWW��VRP�PDQ�J|U

L�JlOODQGH�UlWW��I|UXWVlWWD�DWW�NYLQQDQV�I|UKnOODQGH�WLOO�PDQQHQ�VNXOOH�XWJ|UD

HQ� I|UPLOGUDQGH� RPVWlQGLJKHW�� (OOHU�� YLONHW� PDQ� J|U� L

VH[XDOEURWWVXWUHGQLQJHQV� I|UVODJ� RFK� VRP� lU� lQ�PHU� WYHNVDPW�� DWW� KHQQHV

KDQGODQGH�I|UH�|YHUJUHSSHW�VNDOO�In�GHQ�NRQVHNYHQVHQ�´ 157

Ett oerhört kritiserat förhållande kring utredningen var dess

sammansättning.158 Boëthius var en av dem som159 uppmärksammade och

tadlade den, enligt henne, icke parlamentariska konstellation utredningen

utgjorde. Hon konstaterade att gruppen bestod av sju män ur socialgrupp 1 -

med en medelålder på över 60 år - en kvinna, också ur socialgrupp 1 och till

sekreterare en 34-årig hovrättsassessor. Denna grupp om åtta män och en

kvinna skulle utreda ett övergrepp som i nio fall av tio riktar sig mot

kvinnor.160 Att utredningen dessutom erkände att de inte brytt sig särskilt i

våldtäktsbrottet då de inte hade fått några särskilda direktiv ökade inte precis

                                                
155 Maria-Pia Boëthius, Skylla sig själv, LiberFörlag, Stockholm, 2 upplagan, 1981, s 66 f
156 Inga-Lisa Sangregorio, Dagens Nyheter 9 Maj 1976 refererat i Eva Hedlund, Birgitta
Lundmark, Gunilla Lundmark, Våldtäktskliniken, Att möta och arbeta med
våldtäktsproblem, Bokförlaget Prisma Stockholm, 1979, s 26 f
157 Leif GW Persson / Sexualbrottskommittén, Statens Offentliga Utredningar 1981:64,
Våldtäkt, Gotab, Stockholm, 1981, s 241
158 se ovan Sexualbrottsutredningens sammansättning
159 Eva Hedlund, Birgitta Lundmark, Gunilla Lundmark, Våldtäktskliniken, Att möta och
arbeta med våldtäktsproblem, Bokförlaget Prisma Stockholm, 1979, s 26
160 Maria-Pia Boëthius, Skylla sig själv, LiberFörlag, Stockholm, 2 upplagan, 1981, s 15, 23
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hennes tilltro till dem. Könsfördelningen proklamerade både Kjellin och

Sveri glatt att de fann ”oväsentlig”.161

Gunnar Arrhed var ytterligare en som höjde sin stämma med

kritik emot utredningen; ́6H[XDOEURWWVXWUHGQLQJHQ�I|UHVORJ�DWW�PDQ�YLG�GHQ

UlWWVOLJD�EHG|PQLQJHQ�VNXOOH�VH�GHW�VRP�HQ�I|UPLOGUDQGH�RPVWlQGLJKHW��RP

SDUWHUQD� KDU� HOOHU� KDU� KDIW� HWW� VH[XHOOW� I|UKnOODQGH�� 'HWWD� IUDPVWnU� VRP

DEVXUW�PRW�EDNJUXQGHQ��DWW�EODQG�NYLQQRU�PHG�DOOYDUOLJD�I\VLVND�VNDGRU�lU

JlUQLQJVPDQQHQ� L�GH�DOOUD� IOHVWD� IDOOHQ�HQ�SHUVRQ�PHG� YLONHQ� NYLQQDQ�KDU

HOOHU�KDU�KDIW� HQ� VH[XHOO� UHODWLRQ��.YLQQRU� VRP�YnOGWDV� DY� VLQD�QXYDUDQGH

HOOHU�WLGLJDUH�lNWD�PlQ�HOOHU�VDPERV�HOOHU�SRMNYlQQHU�O|SHU�VW|UVWD�ULVNHQ�DWW

EOL�VYnUW�PLVVKDQGODGH�´���

���� 5HPLVVYDU�WLOO�628�������

Negativismen hos remissinstanserna är också slående. I varje

kommentar till remissinstansernas reaktioner så poängteras det att de

enhälligt sågade förslaget vad gällde våldtäktsbrottet.163

Flera instanser, till exempel Folkpartiets kvinnoförbund,

Folkpartiets ungdomsförbund, Kommunistisk ungdom, Fredrika

Bremerförbundet och Svenska kvinnors vänsterförbund, var synnerligen

upprörda över det dåliga undersökningsmaterial som utredningen byggde på.

Det var på alltför klena grunder, med endast en trebetygsuppsats skriven av

en studerande, denna statlig utredning hade kommit med förslag.164

                                                
161 Maria-Pia Boëthius, Skylla sig själv, LiberFörlag, Stockholm, 2 upplagan, 1981, s 23
162 Gunnar Arrhed, Maria-Pia Boëthius, Skylla sig själv, LiberFörlag, Stockholm, 2
upplagan, 1981, s 175 f
163 Eva Hedlund, Birgitta Lundmark, Gunilla Lundmark, Våldtäktskliniken, Att möta och
arbeta med våldtäktsproblem, Bokförlaget Prisma Stockholm, 1979, s 22, Eva Hedlund,
Gunilla Lundmark, Rapport 1983:1 Våldtäkt - Vanmakt, 60 män berättar, Delegationen för
social forskning, Liber, Stockholm, 1983, s 17, Leif GW Persson / Sexualbrottskommittén,
Statens Offentliga Utredningar 1981:64, Våldtäkt, Gotab, Stockholm, 1981, s 9
164 Våldtäkt och andra sexuella övergrepp, Statens Offentliga Utredningar 1982:61,
LiberFörlaget, Stockholm, 1982, s 41 f samt Eva Hedlund, Birgitta Lundmark, Gunilla
Lundmark, Våldtäktskliniken, Att möta och arbeta med våldtäktsproblem, Bokförlaget
Prisma Stockholm, 1979, s 24
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 Som nämnts tidigare enades femton kvinnoförbund i sin kritik

mot förslaget när de krävde att raden ´bU� EURWWHW� PHG� KlQV\Q� WLOO� GHQ

WYLQJDGHV� KDQGODQGH� I|UH� |YHUJUHSSHW� HOOHU� HOMHVW� DWW� DQVH� VRP� PLQGUH

JURYW´�skulle tas bort.165

Moderata ungdomsförbundet ställde sig negativa till att den

nya tredelade uppsättningen våldtäktsbrottet skulle infogas i. De

poängterade dessutom att det var viktigt att även fortsättningsvis se mycket

allvarligt på tvång mot någons vilja och att det därför inte var lämpligt att

brottet skulle komma att bedömas mildare än vad som redan skedde.166

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) ställde sig

kritiska till att utredningen inte tillräckligt beaktat samhällsutvecklingen vad

gällde könsroller. Den manliga uppfattningen om hur olika

förspelssituationer skulle uppfattas och värderas ansågs kunna komma att

påverka bedömningen av våldtäktsfall alltför mycket.167 RFSU ansåg vidare

att utredningen byggde på förstockade idéer där mannen inte kunde anses

klara av att säga nej till förbjudna sexuella kontakter, då hans drift var

honom övermäktig. Detta skulle leda till att kvinnan alltid skulle vara

tvungen att vara den som besinnade situationen, men också att hon skulle

bjuda ett motstånd. Var det inte stort nog fick det anses ingå i spelet och hon

fick skylla sig själv. Dessa åsikter var ingenting förbundet kunde tänka sig

att ställa sig bakom, utan de krävde att lagen skulle ´VW|GMD� NYLQQDQV

P|MOLJKHWHU� DWW� IULWW� XPJnV� PHG� PlQ� XWDQ� DWW� GHWWD� VWlQGLJW� VND� EHK|YD

PLVVI|UVWnV� RFK� PLVVI|UVWnQGHQ� DY� ODJHQ� UlNQDV� VRP� I|UPLOGUDQGH

RPVWlQGLJKHWHU´.168

                                                
165 Se Reaktioner på sexualbrottsutredningen, Maria-Pia Boëthius, Skylla sig själv,
LiberFörlag, Stockholm, 2 upplagan, 1981, s 73
166 Moderata ungdomsförbundet, Våldtäkt och andra sexuella övergrepp, Statens Offentliga
Utredningar 1982:61, LiberFörlaget, Stockholm, 1982, s 42
167 Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU), Eva Hedlund, Birgitta Lundmark, Gunilla
Lundmark, Våldtäktskliniken, Att möta och arbeta med våldtäktsproblem, Bokförlaget
Prisma Stockholm, 1979, s 22 f
168 Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU), Eva Hedlund, Birgitta Lundmark, Gunilla
Lundmark, Våldtäktskliniken, Att möta och arbeta med våldtäktsproblem, Bokförlaget
Prisma Stockholm, 1979, s 23 f
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BRÅs kritik riktade sig huvudsakligen mot den otidsenliga

uppfattningen utredningen verkade hysa då de inte föreföll anse att

sammanlevande parter skulle vara varandras jämlikar.169

Folkpartiets ungdomsförbund (FPU) ställde sig inte heller

positiva till förslaget. De uttryckte den ståndpunkten att det samhälle de

eftersträvade, ett liberalt och fördomsfritt samhälle, inte innebar ett samhälle

där offren görs till medskyldiga. De var vidare övertygade om att den nya

sexuallagstiftningen skulle värna om möjligheterna till icke-sexuella

kontakter, så att människor skulle kunna umgås som individer och inte hela

tiden vara representanter för sitt kön. Inte heller att de som sådana skulle

riskera att allt de gjorde skulle rättmätigt tolkas som sexuella signaler.

Denna de av deras remissvar sammanfattas bra med deras egna ord ´9DUMH

DQQDW�V\QVlWW�NDQ�EDUD�WRONDV�VRP�HQ�VH[XDOIL[HULQJ«´.170

Riksåklagaren slog fast att den tvingades agerande före

övergreppet under inga omständigheter fick utgöra ett objektivt rekvisit för

straffansvarsbedömningen.171

Fredrika Bremerförbundet konstaterade i sitt remissvar att

området behövde utredas ordentligt, så att statistik kan tas fram över

psykiska och sociala följer av våldtäktsbrottet. De fann det underligt att

könsfördelningen varit som den varit i utredningen då detta ämne till stor del

handlade om jämställdhet.172

Socialstyrelsen klarlade att det var deras åsikt att en kvinnas

handlande före övergreppet inte skulle beröva henne samhället fulla skydd

                                                
169 BRÅ, Våldtäkt och andra sexuella övergrepp, Statens Offentliga Utredningar 1982:61,
LiberFörlaget, Stockholm, 1982, s 42
170Folkpartiets ungdomsförbund (FPU), Eva Hedlund, Birgitta Lundmark, Gunilla
Lundmark, Våldtäktskliniken, Att möta och arbeta med våldtäktsproblem, Bokförlaget
Prisma Stockholm, 1979, s 24
171 Riksåklagaren, Våldtäkt och andra sexuella övergrepp, Statens Offentliga Utredningar
1982:61, LiberFörlaget, Stockholm, 1982, s 42
172 Fredrika Bremerförbundet, Eva Hedlund, Birgitta Lundmark, Gunilla Lundmark,
Våldtäktskliniken, Att möta och arbeta med våldtäktsproblem, Bokförlaget Prisma
Stockholm, 1979, s 25
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och stöd, bara för att en man missuppfattat hennes vilja och ignorerat hennes

protester.173

                                                
173 Socialsstyrelsen, Våldtäkt och andra sexuella övergrepp, Statens Offentliga Utredningar
1982:61, LiberFörlaget, Stockholm, 1982, s 42
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��� 628���������RFK�628�

�������

´2P� HQ� NYLQQD� YlOMHU� DWW� LQWH� KD

VDPODJ� PHG� HQ� PDQ� RFK� KDQ

IXOOI|OMHU�VDPODJHW�PRW�KHQQHV�YLOMD

��Gn�lU�GHW�YnOGWlNW´

6XVDQ�%URZQPLOOHU

���� 'LUHNWLY��������I|U�

VH[XDOEURWWVNRPPLWWpQ

Inför sexualbrottskommitténs utredning poängterades det i

direktivet att gällande rätt innebar att kvinnans förhållande till förövaren

påverkade svårighetsgraden av övergreppet. Detta ansågs ha resulterat i att

kvinnans handlande före övergreppet påverkat domstolarnas bedömning i

alltför hög grad. I direktivet konstateras även att det från kvinnosynpunkt

helt försvarbart upplevts som anstötligt att domstolarnas praxis ger uttryck

för ett synsätt där kvinnan ges ett ansvar för övergreppets utveckling.174

���� 6H[XDOEURWWVNRPPLWWpQV�I|UVODJ

������ 9nOGWlNWVSDUDJUDIHQV�O\GHOVH

´'HQ�VRP�WYLQJDU�DQQDQ�WLOO�VDPODJ�HOOHU�GlUPHG�MlPI|UOLJW

VH[XHOOW�XPJlQJH�JHQRP�DWW�EUXND�YnOG��IUDPVWlOOD�KRW��VRP�LQQHElU�HOOHU

I|U�GHQ�KRWDGH�IUDPVWnU�VRP�WUlQJDQGH�IDUD��HOOHU�JHQRP�DWW�I|UVlWWD�GHQ

                                                
174 Våldtäkt och andra sexuella övergrepp, Statens Offentliga Utredningar 1982:61,
LiberFörlaget, Stockholm, 1982, s 29 där direktiv 1977:7 finns återgivet.
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DQGUD� L� YDQPDNW� HOOHU� DQQDW� VnGDQW� WLOOVWnQG�� G|PHV� I|U� YnOGWlNW� WLOO

IlQJHOVH��OlJVW�HWW�RFK�K|JVW�VH[�nU�

bU�EURWWHW�JURYW��G|PHV�I|U�JURY�YnOGWlNW�WLOO�IlQJHOVH��OlJVW

WYn�RFK�K|JVW�WLR�nU��9LG�EHG|PDQGHW�DY�RP�EURWWHW�lU�JURYW�VNDOO�VlUVNLOW

EHDNWDV�� RP� YnOGHW� YDU� OLYVIDUOLJW� HOOHU� RP� GHW� PHGI|UGH� DOOYDUOLJ� VNDGD

HOOHU� VMXNGRP� HOOHU� RP� JlUQLQJVPDQQHQ� Sn� DQQDW� VlWW� YLVDW� VlUVNLOG

UnKHW�´

������ 6H[XDOEURWWVNRPPLWWpQV�PRWLYHULQJ

Kommittén deklarerade tydligt sina grundläggande värderingar

i förslaget. De konstaterade att det var uppenbart att lagstiftningen skulle

respektera olika sexuella inriktningar, så länge dessa inte skadade någon

annan. Lagstiftningen skulle inte söka påverka det frivilliga sexuella

samlivet mellan vuxna individer, utan endast förkasta och sträva efter att

beivra övergrepp. De poängterade vidare att det ´LQWH� InU�YDUD�QnJRW�VODJV

I|UPLOGUDQGH�RPVWlQGLJKHW�DWW�SDUWHUQD�NlQQHU�YDUDQGUD�RFK�NDQVNH�RFNVn

ERU�LKRS�´175 De refererade till den speciella undersökning Leif GW Person

gjort å kommitténs vägnar176 när de konstaterade att kvinnomisshandel - och

våldtäkt som ett uttryck för den - dels antagligen var oerhört mycket

vanligare än man tidigare räknat med, dels förekom främst inom fasta

förhållanden.177 De framhävde vikten av att förlegade föreställningar om

kvinnan som mannens egendom, liksom att hon skulle vara skyldig att ställa

sig till hans förfogande när han så behagade, skulle stävjas. Detta ledde

enligt kommittén till att någon mildring av praxis vad gällde straffmätning

inte skulle kunna komma ifråga. Var individs integritet och rätt till att säga

nej till sexuella inviter var grundläggande för kommittén, som såg det som

                                                
175 Våldtäkt och andra sexuella övergrepp, Statens Offentliga Utredningar
1982:61,LiberFörlaget, Stockholm 1982, s 61
176 Våldtäkt, En kriminologisk kartläggning av våldtäktsbrottet, Statens Offentliga
Utredningar 1981:64, Gotab, Stockholm 1981
177 Våldtäkt och andra sexuella övergrepp, Statens Offentliga Utredningar
1982:61,LiberFörlaget, Stockholm 1982, s 61 f, 89
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oerhört betydelsefullt att samhället markerade sitt ogillande mot så allvarliga

övergrepp som till exempel våldtäkt.178

Kommittén menade att det helt skulle sakna betydelse hur den

tvingade handlat före övergreppet. Det som var relevant var att den utsatta

hotats eller dylikt och utsatts för ett sexuellt övergrepp. Om offret känt

förövaren eller inte skulle inte spela någon som helst roll enligt kommittén.

Detta ledde till att det som tidigare kallats våldförande fortsättningsvis också

skulle benämnas våldtäkt.179

Kommittén kritiserade sin föregångares -

Sexualbrottsutredningens - resonemang vad gällde kvinnans beteende som

förmildrande omständighet. De konstaterade att det som måste vara

avgörande var om gärningsmannen ignorerat offrets nej, utan istället

tilltvingat sig henne genom psykiskt eller fysiskt tvång.180 Kommittén ansåg

vidare; ́ 'HW�EHW\GHU�DOOWVn� LQJHQWLQJ�RP�KRQ� OLIWDW�PHG�JlUQLQJVPDQQHQ� L

KDQV� ELO�� RP� KRQ� EMXGLW� XSS� JlUQLQJVPDQQHQ� L� VLQ� YnQLQJ� HOOHU� RP� KRQ

WLOOnWLW�KRQRP�YLVVD�QlUPDQGHQ�VRP�W��H[��N\VVDU�RFK�VPHNQLQJDU��,�RFK�PHG

DWW�KRQ�NODUJ|U�I|U�PDQQHQ�DWW�KRQ�LQWH�YLOO�YDUD�PHG�RP�VDPODJ�HOOHU�DQQDW

VH[XHOOW�XPJlQJH�KDU�PDQQHQ�DWW�UlWWD�VLJ�HIWHU�GHWWD��*|U�KDQ�LQWH�GHW�XWDQ

EU\WHU� KHQQHV� PRWVWnQG� PHG� I\VLVNW� HOOHU� SV\NLVNW� WYnQJ� EOLU� GHW� HQOLJW

NRPPLWWpQV�PHQLQJ�IUnJD�RP�YnOGWlNW�´181

Kommittén fortsatte med att kommentera det i deras mening

synnerligen frustrerande och olämpliga i att undersökningar fokuserar på

kvinnans livsstil och uppförande istället för gärningsmannens. Detta kunde

enligt utredningen vara så som ett rättssamhälle skulle agera. Det var

gärningsmannens agerande, uppsåt, tvång och sinnesstämning som skulle

bedömas. Påföljdsbedömningen skulle inte påverkas av kvinnans agerande

före övergreppet om det var så att den tilltalade hade förgripit sig på

                                                
178 Våldtäkt och andra sexuella övergrepp, Statens Offentliga Utredningar
1982:61,LiberFörlaget, Stockholm 1982, s 61
179 Våldtäkt och andra sexuella övergrepp, Statens Offentliga Utredningar
1982:61,LiberFörlaget, Stockholm 1982, s 63
180 Våldtäkt och andra sexuella övergrepp, Statens Offentliga Utredningar
1982:61,LiberFörlaget, Stockholm 1982, s 66 f
181 Våldtäkt och andra sexuella övergrepp, Statens Offentliga Utredningar
1982:61,LiberFörlaget, Stockholm 1982, s 67
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henne.182 Under specialmotiveringen nämndes det uttryckligen att förslaget

utgjorde en förändring gentemot gällande rätt på så sätt att det framgent inte

skulle påverka någon bedömning om parterna varit gifta med varandra eller

kvinnan accepterat närmanden.183

���� 5HPLVVYDU�WLOO�VH[XDOEURWWVNRPPLWWpQ

Efter den debatt som rasat under 1970 - talet fanns det ett brett

intresse för sexualbrottskommitténs förslag. Vad gällde just den delen av

förslaget som behandlade betydelsen av omständigheter som inträffat före

övergreppet och parternas relationer till varandra uttrycktes det vad gällde

brottsbestämningen mer eller mindre consensus, men så var inte fallet vad

gällde straffbedömningen.

Riksåklagaren var en av dem som med emfas hävdade att

förslagets strävan efter att de här aktuella omständigheterna aldrig skulle

inverka på någon bedömning var otänkbara. Det skulle sänka rättssäkerheten

för den tilltalade på ett oacceptabelt sätt om alla omständigheter inte fick

föras fram i målet.184

Även Överåklagaren i Göteborgs distrikt uttryckte farhågor

vad gällde tilltalads rätt till att förebringa bevisning.185

Överåklagaren i Malmö distrikt ställde sig kritisk till förslagets

kategoriska uttalanden. Han ansåg det inte principiellt omöjligt att vid bortse

ifrån offrets agerande före övergreppet vid rubriceringen av brottet, men

däremot att i alla fall bortse från det vid påföljdsbedömningen.186

Åklagarmyndigheten i Stockholms län och Gotlands län gav

dels uttryck för samma åsikter som överåklagaren i Malmö, men

                                                
182 Våldtäkt och andra sexuella övergrepp, Statens Offentliga Utredningar
1982:61,LiberFörlaget, Stockholm 1982, s 68 f
183 Våldtäkt och andra sexuella övergrepp, Statens Offentliga Utredningar 1982:61,
LiberFörlaget, Stockholm, 1982, s 150
184 Riksåklagaren, Sammanställning av remissyttranden över Sexualbrottskommittén,
Stockholm, 1984, s 31 f
185 Överåklagaren i Göteborgs distrikt, Sammanställning av remissyttranden över
Sexualbrottskommittén, Stockholm, 1984, s 32
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konstaterade även att det, liksom kommittén ansett, att det inte fanns någon

som helst anledning att gå in på kvinnans allmänna vandel vid någon

bedömning av brottet.187

Länsåklagaren i Jönköpings län kom med ungefär samma

invändningar som överåklagaren i Malmö och poängterade även att det var

självklart att en tilltalad vid ett så pass grovt brott som våldtäkt måste kunna

försvara sig genom att åberopa sådant som kan påverka påföljden.188

Länsåklagaren i Norrbottens län hävdade att då brottet var

”emotionellt betingat” så borde kvinnans handlande påverka

straffmätningen.189

Sexualbrottskommittén fick kritik för sin luddiga formulering

av bland andra Rikspolisstyrelsen som ansåg att deras uttalanden inte var

helt kompatibla med varandra. Det var kommitténs uttalande om att

kvinnans agerande inte skulle påverka någon bedömning och deras senare

uttalande om att det kan få det i vissa fall av uppsåtsbedömning som

rikspolisstyrelsen fann svårförenliga. De anslöt sig däremot helt till

kommitténs uppfattning om att kvinnans vandel och levnadssätt, samt

insinuanta frågor om detta inte har i en sakutredning att göra.190

Även Hovrätten över Västra Sverige riktade kritik mot

kommittén. De anslöt sig visserligen till huvudtankarna, men ansåg att

kommittén vad gällde offrets relation och handlande var för alltför krystad

och inskränkt och att detta inverkade negativt på möjligheterna till den

eftersträvansvärda nyanserade analys. Hovrätten ansåg vidare att agerande

och relation var relevanta faktorer vid en del övergrepp, till exempel

”parvåldtäkter”. De ansåg inte heller att bevismöjligheterna skulle

inskränkas på grund av förslaget, då detta kunde komma att hindra att

                                                                                                                           
186 Överåklagaren i Malmö distrikt, Sammanställning av remissyttranden över
Sexualbrottskommittén, Stockholm, 1984, s 33
187 Åklagarmyndigheten i Stockholms län och Gotlands län, Sammanställning av
remissyttranden över Sexualbrottskommittén, Stockholm, 1984, s 35
188 Länsåklagaren i Jönköpings län, Sammanställning av remissyttranden över
Sexualbrottskommittén, Stockholm, 1984, s 36
189 Länsåklagaren i Norrbottens län, Sammanställning av remissyttranden över
Sexualbrottskommittén, Stockholm, 1984, s 36
190 Rikspolisstyrelsen, Sammanställning av remissyttranden över Sexualbrottskommittén,
Stockholm, 1984, s 37 f



52

betydelsefullt material tillfördes målet. Hovrätten anförde vidare att det

givetvis var varje enskild individ som i var stund hade rätt att bestämma

över sin sexualitet. Gärningsmannen skulle enligt remissinstansen inte ha

rätt att utgå ifrån att offret var villigt oavsett om offret medgivit långtgående

närmanden. Hovrätten avslutade sitt yttrande med att konstatera att de med

bestämdhet ansåg att det såväl vid brottets bestämmande som vid val av

påföljd i ett flertal fall även fortsättningsvis krävdes att rätten tog hänsyn till

offrets agerande före övergreppet.191

Inte heller Domstolsverket ansåg sig kunna ställa sig bakom en

reglering där relation och agerande inte inverkade vare sig vid

straffmätningen eller vid brottsbenämningen. De anslöt sig däremot till

uppfattningen att kvinnans uppförande och livsstil inte på några villkor

skulle dras in i processen.192

Kriminalvårdsstyrelsen markerade att de delade kommitténs

uppfattning om vad som konstituerade våldtäkt, nämligen att

gärningsmannen inte accepterar kvinnans nej utan bryter ned hennes fysiska

och psykiska motstånd och förgriper sig på henne. De ansåg dock inte att

detta kunde hindra att alla fakta i målet skulle läggas fram och påverka såväl

brottsrubricering, påföljdsval som straffmätning. 193

Socialstyrelsen kommenterade kommittéförslaget genom att

påvisa felaktigheten i den förlegade inställning de gällande bestämmelsernas

hade då de tillskrev offrets agerande före övergreppet betydelse.194

Liksom rikspolisstyrelsen kritiserade Ärkebiskopen

utredningens förslag då han fann det alltför otydligt vad beträffade frågan

om offrets agerande någonsin skulle ha någon betydelse.195 Han betraktade

                                                
191 Hovrätten över Västra Sverige, Sammanställning av remissyttranden över
Sexualbrottskommittén, Stockholm, 1984, s 39 ff
192 Domstolsverket, Sammanställning av remissyttranden över Sexualbrottskommittén,
Stockholm, 1984, s 41 f
193 Kriminalvårdsstyrelsen, Sammanställning av remissyttranden över
Sexualbrottskommittén, Stockholm, 1984, s 42
194 Socialstyrelsen, Sammanställning av remissyttranden över Sexualbrottskommittén,
Stockholm, 1984, s 42
195 jämför Våldtäkt och andra sexuella övergrepp, Statens Offentliga Utredningar 1982:61,
LiberFörlaget, Stockholm, 1982, s 67, 69, 148, 150
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inte förslaget som tillräckligt klart och tydligt för att det skulle gå att grunda

lagstiftning på det.196

En instans som enbart uttryckte sitt gillande över det faktum

att våldtäktsoffer inte längre skulle negativt särbehandlas och få skulden

övervältrad på sig var Institutionen för sociala linjen - socialhögskolan vid

Stockholms universitet.197

Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitets samt

Juridiska fakultetsnämnden vid Lunds universitets delade inställning till

förslaget var som så många andras att det vid brottsrubriceringen var positivt

att vare sig kvinnans agerande före övergreppet eller hennes relation till

förövaren skulle spela någon roll. Liksom andra198 var de också av

uppfattningen att nämnda omständigheter inte kunde bortses ifrån vid

bestämningen av påföljd.199

JämO gav uttryck för sitt gillande genom att poängtera det

positiva i att kommittén tagit avstånd ifrån det ´SDWULDUNDOD� YlUGHULQJDU

VRP�KLWLQWLOOV�SUlJODW�EHG|PQLQJHQ�DY�YnOGWlNWVEURWW´.200

BRÅ avvek lite ifrån remissinstansernas mönster genom att

helt förkasta idén om att fortsättningsvis inte tillmäta offrets agerande /

relation med gärningsmannen betydelse. De ansåg att det var en självklarhet

att domstolarna vid brottsrubricering, påföljdsval och straffmätning skulle ta

hänsyn till allt som försiggått, liksom vid exempelvis misshandel. BRÅ var

vidare av den klassiska uppfattningen att överfallsvåldtäkter borde bedömas

som grövre än parvåldtäkter. De ville att det skulle vara en försvårande

                                                
196 Ärkebiskopen, Sammanställning av remissyttranden över Sexualbrottskommittén,
Stockholm, 1984, s 44
197 Institutionen för sociala linjen - socialhögskolan vid Stockholms universitet,
Sammanställning av remissyttranden över Sexualbrottskommittén, Stockholm, 1984, s 44
198 exempelvis Domareförbundet, Sammanställning av remissyttranden över
Sexualbrottskommittén, Stockholm, 1984, s 55 ff, Sveriges advokatsamfund,
Sammanställning av remissyttranden över Sexualbrottskommittén, Stockholm, 1984, s 60 f,
Föreningen Sveriges statsåklagare, Sammanställning av remissyttranden över
Sexualbrottskommittén, Stockholm, 1984, s 62, Föreningen Sveriges Åklagare,
Sammanställning av remissyttranden över Sexualbrottskommittén, Stockholm, 1984, s 63
199 Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet, Sammanställning av remissyttranden
över Sexualbrottskommittén, Stockholm, 1984, s 44 f, Juridiska fakultetsnämnden vid
Lunds universitet, Sammanställning av remissyttranden över Sexualbrottskommittén,
Stockholm, 1984, s 46
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omständighet att gärningsmannen förgripit sig på en okänd kvinna.201 Vad

gällde kvinnans sexualliv i allmänhet ansåg inte BRÅ att detta hade med

processen att göra.202

RFSU gratulerade kommittén till deras goda intentioner och

gladdes över den förbättrade inställning till kvinnans sexualitet som

kommittén hade i förhållande till dess föregångare, men framförde även

åsikten att de inte hade varit riktigt realistiska. Provokationer och dylikt

måste kunna tillmätas betydelse, precis som vanligt i straffrätten.

Domstolens prövning måste dock alltid inrikta sig på övergreppet. Tidigare

händelser skulle enligt RFSU aldrig få bli avgörande.203

RFSL gav uttryck för den uppfattningen att det var viktigt att

inte låta ivern att inte tillmäta offrets agerande / relation betydelse resultera i

en processordning där den tilltalade måste bevisa sin oskuld. I övrigt ansåg

inte heller RFSL att det skulle fästas någon vikt vid nämnda

omständigheter.204

Stockholms kommun välkomnade sexualbrottskommitténs

förslag och underströk att en våldtäkt, enligt dennes mening, aldrig kunde

försvaras genom att hänvisa till offrets agerande före övergreppet.205

Örebro kommuns socialförvaltning ansåg sig dela kommitténs

åsikter särskilt vad gällde att det var gärningsmannens agerande som skulle

värderas. Vad gällde bevisvärderingen var även de inne på att inte helt

bortse ifrån den tvingades agerande / relation.206

                                                                                                                           
200 JämO, Sammanställning av remissyttranden över Sexualbrottskommittén, Stockholm,
1984, s 46
201 värt att noteras är här att BRÅ inte direkt skrev att de fann parvåldtäkter mindre
straffvärda än överfallsvåldtäkter, som tidigare var gängse uppfattning, även om resultatet
av deras formulering blir exakt detsamma.
202 BRÅ, Sammanställning av remissyttranden över Sexualbrottskommittén, Stockholm,
1984, s 47 f
203 RFSU, Sammanställning av remissyttranden över Sexualbrottskommittén, Stockholm,
1984, s 48 ff
204 RFSL, Sammanställning av remissyttranden över Sexualbrottskommittén, Stockholm,
1984, s 51
205 Stockholms kommun, Sammanställning av remissyttranden över Sexualbrottskommittén,
Stockholm, 1984, s 51
206 Örebro kommun, Sammanställning av remissyttranden över Sexualbrottskommittén,
Stockholm, 1984, s 52
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 Såväl Moderata Kvinnoförbundet, Sveriges

socialdemokratiska kvinnoförbund, Centerns kvinnoförbund, Folkpartiets

kvinnoförbund som Vänsterpartiet kommunisterna, kvinnopolitiska utskottet

visade sin uppskattning över sexualbrottskommitténs förslag.207

Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund utryckte sin

lättnad över att ́LUUHOHYDQWD�IDNWRUHU��VRP�NOlGVHO�WLGLJDUH�EHNDQWVNDS�R�G\O

IUnQNlQGHV�EHW\GHOVH´� 208

Folkpartiets ungdomsförbund uttryckte en förhoppning om att

de nya bestämmelsernas räckvidd skulle kunna komma att verka

avskräckande på män inom förhållanden, vilka annars skulle förgripit sig på

sina partners. De ville inte att kvinnans agerade skulle spela in ens vid

uppsåtsbedömningen.209

LO anslöt sig i princip till de av BRÅ redovisade

ståndpunkterna. LO hade svårt att jämka sig med kommitténs uppfattning att

parvåldtäkt var jämställt med överfallsdito.210

Föreningen Sveriges socialchefer, Sveriges frikyrkoråd och

Fredrika Bremerförbundet konstaterade alla att förslaget innebar en stor

förbättring för våldtäktsoffren.211

���� $QGUD�UHDNWLRQHU�Sn�

VH[XDOEURWWVNRPPLWWpQ

Maria-Pia Boëthius bok -”Skylla sig själv” blev under den

uppblossande våldtäktsdebatten närmast ett standardverk. Författarinnan

                                                
207 Moderata Kvinnoförbundet, Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, Centerns
kvinnoförbund, Folkpartiets kvinnoförbund, Vänsterpartiet kommunisterna, kvinnopolitiska
utskottet, Sammanställning av remissyttranden över Sexualbrottskommittén, Stockholm,
1984, s 52 f
208 Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, Sammanställning av remissyttranden över
Sexualbrottskommittén, Stockholm, 1984, s 52
209 Folkpartiets ungdomsförbund, Sammanställning av remissyttranden över
Sexualbrottskommittén, Stockholm, 1984, s 54
210 LO, Sammanställning av remissyttranden över Sexualbrottskommittén, Stockholm, 1984,
s 55
211 Föreningen Sveriges socialchefer, Sveriges frikyrkoråd, Fredrika Bremerförbundet
Sammanställning av remissyttranden över Sexualbrottskommittén, Stockholm, 1984, s 64 f
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uppmärksammade när den utgavs för första gången framför allt 1976 års

sexualbrottsutredning, men även den då kommande utredningen från

sexualbrottskommittén. Hon kunde också kommentera den i efterhand då

boken gavs ut för andra gången 1981, med originalets text plus två nya

kapitel. Det är i dem hon kommenterar den nya utredningen. Hon säger inte

mycket om den, utan uttrycker bara lite trött missnöje över att den utredning

som snabbt skulle reda ut ämnet tog fem år på sig.212

���� 3URSRVLWLRQHQ������������

������ 9nOGWlNWVSDUDJUDIHQV�O\GHOVH

´'HQ�VRP�WYLQJDU�DQQDQ�WLOO�VDPODJ�HOOHU�GlUPHG�MlPI|UOLJW

VH[XHOOW�XPJlQJH�JHQRP�YnOG�HOOHU�JHQRP�KRW�VRP�LQQHElU�HOOHU�I|U�GHQ

KRWDGH�IUDPVWnU�VRP�WUlQJDQGH�IDUD��G|PV�I|U�Y�n�O�G�W�l�N�W�WLOO�IlQJHOVH�

OlJVW� WYn� RFK� K|JVW� VH[� nU�� /LND� PHG� YnOG� DQVHV� DWW� I|UVlWWD� QnJRQ� L

YDQPDNW�HOOHU�DQQDW�VnGDQW�WLOOVWnQG�

bU� EURWWHW� PHG� KlQV\Q� WLOO� YnOGHWV� HOOHU� KRWHWV� DUW� RFK

RPVWlQGLJKHWHUQD� L� |YULJW� DWW� DQVH� VRP� PLQGUH� DOOYDUOLJW�� G|PV� WLOO

IlQJHOVH�L�K|JVW�I\UD�nU�

bU�EURWWHW�JURYW��G|PHV�I|U�J�U�R�Y�Y�n�O�G�W�l�N�W�WLOO�IlQJHOVH�

OlJVW� I\UD�RFK�K|JVW� WLR�nU��9LG� EHG|PDQGHW� DY� RP�EURWWHW� lU� JURYW� VNDOO

VlUVNLOW� EHDNWDV�� RP� YnOGHW� YDU� OLYVIDUOLJW� HOOHU� RP� GHQ� VRP� EHJnWW

JlUQLQJHQ� WLOOIRJDW� DOOYDUOLJ� VNDGD� HOOHU� DOOYDUOLJ� VMXNGRP� HOOHU� DQQDUV

YLVDW�VlUVNLOG�UnKHW�´

������ 3URSRVLWLRQHQV�PRWLYHULQJ

Offrets relation till förövaren, liksom offrets agerande före

övergreppet skulle enligt föredragande statsrådet Rainer inte längre påverka

                                                
212 Maria-Pia Boëthius, Skylla sig själv, LiberFörlag, Stockholm, 2 upplagan, 1981, s 175
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brottets rubricering. Då kvinnan inte längre kunde göras till medansvarig

bara för att hon varit bekant med förövaren eller till exempel liftat med

honom fanns det inte längre något behov, eller för den saken, någon tolerans

gentemot en så förlegad regel som våldförandebestämmelsen. Det föreslogs

därför att den skulle upphävas. Departementschefen var som så många andra

vid den här tiden övertygad om att tidigare nämnda omständigheter inte

skulle påverka brottsrubriceringen.213 Han konstaterade senare i

redogörelsen att ́gYHUKXYXGWDJHW� E|U� GHQ� RPVWlQGLJKHW� DWW� HWW� |YHUJUHSS

KDU�I|UHJnWWV�DY�VDPYDUR�PHOODQ�NRQWUDKHQWHUQD�LQWH�OHGD�WLOO�QnJRQ�PLOGDUH

EHG|PQLQJ´.214

������ 5LNVGDJHQ

I sin motion föreslog Lars Werner (v), med flera att

våldtäktsparagrafen inte skulle innehålla den i propositionen föreslagna

mittavdelningen dit de mindre allvarliga brotten skulle hänföras.215 De var

av uppfattningen att en sänkning av straffminimum endast skulle ge en

synnerligen mild straffpåföljd med hänsyn till hur praxis såg ut. Detta trodde

motionärerna särskilt skulle vara fallet om kvinnans uppträdande varit att

bedöma som ”otillbörligt”. 216

Allan Ekström (m) begärde i sin motion att riksdagen skulle

uttrycka det som sin uppfattning att mål gällande våldtäkt inte skulle skilja

sig i handläggning och att inga andra rättsprinciper än vanligt skulle gälla.

Anledningen till denna motion var att motionären ansåg att det skulle strida

                                                
213 Proposition 1983/84:105, 1 samlingen, B13, s 12 ff
214 Proposition 1983/84:105, 1 samlingen, B13, s 24
215 ”'HQ�VRP tvingar DQQDQ�till samlag HOOHU�GlUPHG�MlPI|UOLJW�VH[XHOOW�XPJlQJH med våld
eller genom hot som innebär HOOHU�I|U�GHQ�KRWDGH�IUDPVWnU�VRP�trängande fara,�G|PV för
våldtäkt till fängelse, lägst HWW och högst VH[ år. Lika med våld anses att försätta QnJRQ�i
vanmakt eller annat sådant tillstånd.
Är EURWWHW�JURYW��G|PHV för grov våldtäkt WLOO�IlQJHOVH��OlJVW�I\UD�RFK�K|JVW�WLR�nU. 9LG
EHG|PDQGHW�DY�RP�EURWWHW�lU�JURYW�VNDOO�VlUVNLOW�EHDNWDV��RP�YnOGHW�YDU�OLYVIDUOLJW�HOOHU�RP
GHQ�VRP�EHJnWW�JlUQLQJHQ�WLOOIRJDW�DOOYDUOLJ�VNDGD�HOOHU�DOOYDUOLJ�VMXNGRP�HOOHU�DQQDUV�YLVDW
VlUVNLOG�UnKHW�”
216 Lars Werner med flera, Motion 1983/84: 2568
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mot alla allmänt erkända rättsgrundsatser om förehavandena mellan offer

och gärningsman alltid skulle sakna rättslig betydelse.217

Justitieutskottet konstaterade att kvinnans agerande

förhållande till gärningsmannen och liknande omständigheter aldrig ska

påverka bedömningen ifall kvinnan medgivit sexuellt umgänge. Hennes

nekan skulle enligt utskottet alltid ovillkorligen respekteras. Utskottet

ställde sig däremot inte alls främmande till att låta dylika omständigheter

spela in i bedömningen vad gällde mannens uppsåt. Det kritiserade även

departementschefen för dennes uttalande vad gällde att relationen offer -

förövare aldrig skulle medge mildare bedömning och ansåg att den varit

onyanserad. Utskottet framhöll också att det inte alls var uppenbart att

relationens inverkan skulle leda till en mildare bedömning, utan att ett sviket

förtroende kanske snarare skulle vara en försvårande omständighet. Att

kvinnas levnadssätt och allmänna livsföring inte på något sätt skulle dras in i

målet var utskottet klart över. Det konstaterade att det föll på domstolen att

säkra att inte irrelevanta uppgifter raljerades i målet.218

I debatten i riksdagen vann andra frågor inom

sexualbrottsområdet det största intresset, men en och annan ledamot uttalade

sig ändå i frågan. Diskussionen rörde sig bland annat kring rätten till

juridiskt biträde och denna snuddade tidvis vid våldtäktsfrågan. Kerstin

Anér (fp) framlade som sin åsikt att ett juridiskt biträde skulle kunna

säkerställa att inte några för rättegången irrelevanta och för offret kränkande

frågor ställdes, det vill säga att förhandlingen endast skulle behandla brottet,

inte dess offer.219

Eva Hjelmström (vpk) konstaterade i ett flertal inlägg att

regeringens proposition innebar en kraftigt försämring jämfört med

sexualbrottskommitténs förslag. Hon var av uppfattningen att det avsnitt

som tillagts i propositionen innebar att kvinnans handlande före övergreppet

trots allt skulle tas i beaktande och hon fann detta oacceptabelt. Hon tolkade

                                                
217 Allan Ekström (m), Motion 1983/84: 2558
218 Justitieutskottet 1983/84:25, s 17 f
219 Kerstin Anér (fp), Riksdagens protokoll 1983/84:152, onsdagen den 23 maj 1984,
Sexualbrotten, Minab/Gotab, Stockholm, 1984, anförande 165
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vidare straffbestämmelsens skala - max fängelse i fyra år - som att böter

kunde bli ett aktuellt straff och detta var inte ens i närheten av acceptabelt!

Hon var synnerligen kritiskt inställd till regeringens förslag och ansåg att

paragrafens lydelse i propositionens form var alltför otydlig. Hon hotade till

och med att yrka återremiss på hela förslaget.220

Ett av hennes uttalanden väckte en sådan upprymdhet bland

riksdagens åhörare att tredje vice talmannen var tvungen att kväsa deras

applåderande.221

Lisa Mattson (s) slog fast att de gällande bestämmelserna

utgick ifrån en kvinnodiskriminerande grundsyn och att det vid 1980 - talets

första hälft var uppenbart att lagutskottet var självklart att istället grunda sin

uppfattning på tanken om kvinnans fria val att neka sexuellt samröre,

oavsett tidigare relation till förövaren eller hennes agerande före

övergreppet.222

Från Björn Körlof (m) kom ett förtydligande inlägg där han

försökte åskådliggöra vad bestämmelsen egentligen skulle komma att

innebära. Han var av den uppfattningen att kvinnans agerande före ett

övergrepp inte framgent skulle tas i beaktande vad gällde gärningsmannens

uppsåt, men att det däremot aldrig skulle kunna avlägsnas helt ur processen,

eftersom det skulle kunna vara av betydenhet vid bevisvärdering och

trovärdighetsbedömning. Han framhävde våldtäktsbrottets allvarlighet och

uppmärksammade det att fri bevisprövning och bevisvärdering kunde skapa

besvärligheter för offret, samtidigt som han inte var beredd att släppa på

dessa grundläggande rättsprinciper.223

                                                
220 Eva Hjelmström (vpk), Riksdagens protokoll 1983/84:152, onsdagen den 23 maj 1984,
Sexualbrotten, Minab/Gotab, Stockholm, 1984, anförande 166, 171, 175
221 Efter Eva Hjelmström (vpk), Riksdagens protokoll 1983/84:152, onsdagen den 23 maj
1984, Sexualbrotten, Minab/Gotab, Stockholm, 1984, anförande 171, samt Tredje vice
talmannen, Riksdagens protokoll 1983/84:152, onsdagen den 23 maj 1984, Sexualbrotten,
Minab/Gotab, Stockholm, 1984, anförande 172
222 Lisa Mattson (s), Riksdagens protokoll 1983/84:152, onsdagen den 23 maj 1984,
Sexualbrotten, Minab/Gotab, Stockholm, 1984, anförande 170
223 Björn Körlof (m), Riksdagens protokoll 1983/84:152, onsdagen den 23 maj 1984,
Sexualbrotten, Minab/Gotab, Stockholm, 1984, anförande 176
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��� .YLQQRIULG�628��������

´(Q� NYLQQDV� QHM� lU� LQWH� DOOWLG� HWW

QHM´

.HUVWLQ�6DQGHOV

���� 'LUHNWLY��������

Syftet med utredningen skulle vara att göra en översyn över

våld mot kvinnor. Denna genomgång skulle genomföras genom ett

kvinnoperspektiv och resultera i ett åtgärdsförslag. I begreppet våld mot

kvinnor verkar direktivförfattarna ha lagt in övergrepp av såväl

misshandelskaraktär som av sexuell natur.224

Sverige var, enligt författarna, ett föregångsland vad gällde

jämställdhet, men trots detta fanns det mycket som inte hörde hemma i en

modern, jämställd stat.

Kvinnoperspektivet i forskning kring våld mot kvinnor hade

varit styvmoderligt behandlad och ansågs centralt av föredragande225 då

ämnet enligt viss forskning mer rörde könsfrågor och makt än vad man

tidigare anat. Det konstaterades vidare att kvinnoforskningen laborerade

med uttryck som ”sexualiserat våld”, som ett samlande begrepp för de

övergrepp kvinnor utsätts för.226 Att våld mot kvinnor handlar om bristande

jämställdhet slogs fast med kommentaren; ´9nOGWlNW�NDQ�VHV�VRP�HWW�H[WUHPW

H[HPSHO� Sn� REDODQV� L� PDNWI|UKnOODQGHW� PHOODQ� N|QHQ .́227 Direktivet tog

även upp den åsiktsförändring som skett sedan sexualbrottskommitténs

förslag lades fram 1982 och menade att utvecklingen gått vidare och att det

                                                
224 Direktiv 1993:88, Kvinnofrid, Del B, Statens Offentliga Utredningar, 1995:60, Fritzes,
Stockholm, 1995, Bilaga 1, s 5
225 Chefen för Socialdepartementet, statsrådet Bengt Westerberg
226 Chefen för Socialdepartementet, statsrådet Bengt Westerberg, Direktiv 1993:88,
Kvinnofrid, Del B, Statens Offentliga Utredningar, 1995:60, Fritzes, Stockholm, 1995,
Bilaga 1, s 6
227 Chefen för Socialdepartementet, statsrådet B. Westerberg, Direktiv 1993:88, Kvinnofrid,
Del B, Statens Offentliga Utredningar, 1995:60, Fritzes, Stockholm, 1995, Bilaga 1, s 7
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nu var dags att återigen anpassa lagstiftningen till samhällets förändrade

värderingar.228

Kommissionen fick explicit i uppdrag att gå igenom

våldtäktsbrottet och särskilt uppmärksamma behov av lagstiftning och

förändrade straffskalor. Även de andra sexualbrotten ingick i uppdraget, det

vill säga att de skulle ses över och utvärderas. 229

���� .YLQQRYnOGVNRPPLVVLRQHQV�I|UVODJ

������ 9nOGWlNWVSDUDJUDIUHQV�O\GHOVH

´(Q� PDQ� VRP� WLOOWYLQJDU� VLJ� VDPODJ� HOOHU� Sn� DQQDW� VlWW

VH[XHOOW� XWQ\WWMDU� HQ� NYLQQD� JHQRP� YnOG� HOOHU� JHQRP� KRW� VRP� LQQHElU

HOOHU� I|U�NYLQQDQ� IUDPVWnU� VRP� WUlQJDQGH� IDUD�� G|PV� I|U� YnOGWlNW� WLOO

IlQJHOVH�� OlJVW� WYn�RFK�K|JVW� VH[� nU��0HG� YnOG� MlPVWlOOV�DWW� I|UVlWWD� HQ

NYLQQD�L�PHGYHWVO|VKHW�HOOHU�DQQDW�KMlOSO|VW�WLOOVWnQG�

)|U�YnOGWlNW�G|PHV�RFNVn�HQ�PDQ�VRP�KDQGODU�VRP�DQJHV�L

I|UVWD� VW\FNHW�PRW� HQ� DQQDQ�PDQ� RFK� HQ� NYLQQD�PRW� HQ� DQQDQ� NYLQQD

HOOHU�PRW�HQ�PDQ�

bU� EURWWHW� PHG� KlQV\Q� WLOO� YnOGHWV� HOOHU� KRWHWV� DUW� RFK

RPVWlQGLJKHWHUQD� L� |YULJW� DWW� DQVH� VRP� PLQGUH� DOOYDUOLJW�� G|PV� WLOO

IlQJHOVH�L�K|JVW�I\UD�nU�

bU� EURWWHW� JURYW�� G|PV� I|U� JURY� YnOGWlNW� WLOO� IlQJHOVH�� OlJVW� I\UD� RFK

K|JVW� WLR� nU�� 9LG� EHG|PDQGH� DY� RP� YnOGHW� lU� JURYW� VNDOO� VlUVNLOW

EHDNWDV�� RP� YnOGHW� YDU� OLYVIDUOLJW� HOOHU� RP� GHQ� VRP� KDU� EHJnWW

JlUQLQJHQ� WLOOIRJDW� DOOYDUOLJ� VNDGD� HOOHU� DOOYDUOLJ� VMXNGRP� HOOHU�� PHG

KlQV\Q�WLOO�WLOOYlJDJnQJVVlWWHW��HOOHU�DQQDUV��YLVDW�VlUVNLOG�KlQV\QVO|VKHW

HOOHU�UnKHW�

                                                
228 Chefen för Socialdepartementet, statsrådet B. Westerberg, Direktiv 1993:88, Kvinnofrid,
Del B, Statens Offentliga Utredningar, 1995:60, Fritzes, Stockholm, 1995, Bilaga 1, s 13
229 Chefen för Socialdepartementet, statsrådet Bengt Westerberg, Direktiv 1993:88,
Kvinnofrid, Del B, Statens Offentliga Utredningar, 1995:60, Fritzes, Stockholm, 1995,
Bilaga 1, s 17
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������ .YLQQRIULGVSDUDJUDIHQV�O\GHOVH

´(Q�PDQ� VRP�PRW� HQ� QlUVWnHQGH� HOOHU� WLGLJDUH� QlUVWnHQGH

NYLQQD� DQYlQGHU� YnOG� HOOHU� KRW� RP� YnOG� HOOHU� XWVlWWHU� KHQQH� I|U� DQQDQ

I\VLVN� HOOHU� SV\NLVN� SnYHUNDQ�� lJQDG� DWW� YDUDNWLJW� NUlQND� NYLQQDQV

LQWHJULWHW� RFK� VNDGD� KHQQHV� VMlOYNlQVOD�� G|PV� I|U� NYLQQRIULGVEURWW� WLOO

IlQJHOVH��OlJVW�HWW�RFK�K|JVW�VH[�nU�

2P�HQ�PDQ�KDQGODU�VRP�DQJHV�L�I|UVWD�VW\FNHW�PRW�HQ�DQQDQ

PDQ�� HOOHU� RP� HQ�NYLQQD�KDQGODU� Vn�PRW� HQ� DQQDQ� NYLQQD� HOOHU�PRW� HQ

PDQ��G|PV�I|U�IULGVEURWW�WLOO�VWUDII�VRP�GlU�DQJHV�

������ .YLQQRYnOGVNRPPLVVLRQHQV�PRWLYHULQJ

Kommissionen nämnde knappt situationen då offer - förövare

var bekanta vad gällde våldtäktsbestämmelsen, utan valde istället att

konstruera ett helt nytt brott - eller i alla fall en helt ny paragraf, nämligen

kvinnofridsbrott. Trots att kommissionen var medveten om att riksdag och

regering var överens om att samhället bör vara restriktivt med att vidga de

redan kriminaliserade området230 fann de att bästa sättet att komma tillrätta

med ”kvinnofridsbrott” var att göra dem straffbara.231

Huvudpunkten i bestämmelsen var att freda kvinnor emot

övergrepp från män som levde eller hade levt i nära relationer med dem.232

Anledningen till att man studerade övergrepp i nära relationer

närmre var vetskapen om att de övergrepp som skedde där i regel sällan var

enstaka och ofta sammanföll med långvariga psykiskt påfrestande

situationer. De dominerade dessutom polisstatistiken över våld mot kvinnor.

Kommissionens uppfattning sammanfattas bäst med dess egna ord; ´'HQ

                                                
230 Proposition 1994/95:23, 1 saml, B8, samt 1995/96:JuU2, 7 saml, E4
231 Kvinnofrid, del A, Kvinnovåldskommissionen, Statens Offentliga Utredningar, 1995:60,
Fritzes, Stockholm, 1995, s 306
232 Kvinnofrid, del A, Kvinnovåldskommissionen, Statens Offentliga Utredningar, 1995:60,
Fritzes, Stockholm, 1995, s 412
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QlUD� UHODWLRQHQ� PHOODQ� RIIHU� RFK� JlUQLQJVPDQ� NRPPHU� «� DWW� I|UVWlUND

NYLQQDQV�XWVDWWKHW´233

Syftet med den föreslagna paragrafen var dels att samlat

kriminalisera en rad redan straffbelagda handlingar, som våldtäkt,

misshandel och olaga hot, dels att brottsstämpla sådant som inte direkt

innefattas i någon nu befintlig paragraf. Det senare skulle till exempel gälla

varaktig psykisk terror.234

Som grundläggande motiv för straffbeläggningen anförde kommissionen tre

huvudargument;

1. Psykisk terror - en kvinna som sammanlever med en man som till och

från gör mer eller mindre märkbara hot ´RFK� DQQDQ� QHJDWLY� SV\NLVN

SnYHUNDQ´ utgjorde enligt kommissionen för kvinnan ett ständigt

överhängande potentiellt hot.

2. Ett samlande straffbud skulle möjliggöra en helhetsbedömning - ´RP�lQ�L

EHO\VQLQJ�DY�HQVNLOGD�GHWDOMHU´.

3. Sammanhanget skulle enligt kommissionen bli det som straffbelades,

vilket skulle minska vikten av att precisera varje handling till tid och

rum. 235

Brottsbeskrivningen skulle konstrueras så att brottet klassades

som perdurerande, vilket skulle vara en uppenbar fördel mot gällande

lagstiftning, då anmälningar sällan inkommer förrän långt efter

övergreppsseriens inledning. Om brottet gjordes perdurerande skulle

preskriptionstiden inte utgå från varje enskild händelse utan ifrån det sista

övergreppet och således möjliggöra att fler övergrepp drogs inför domstol.

Detta kunde senare komma att påverka bedömningen av offrets

nödvärnsrätt. Om varje övergrepp skulle bedömas för sig så skulle detta

medföra att nödvärnet skulle bedömas i förhållande till det enskilda

övergreppet. Detta skulle i sin tur ofta kunna komma att ge resultatet att

                                                
233 Kvinnofrid, del A, Kvinnovåldskommissionen, Statens Offentliga Utredningar, 1995:60,
Fritzes, Stockholm, 1995, s 300
234 Kvinnofrid, del A, Kvinnovåldskommissionen, Statens Offentliga Utredningar, 1995:60,
Fritzes, Stockholm, 1995, s 304 f
235 Kvinnofrid, del A, Kvinnovåldskommissionen, Statens Offentliga Utredningar, 1995:60,
Fritzes, Stockholm, 1995, s 305 f



64

kvinnans nödvärn ansågs oförsvarbart i förhållande till övergreppet. Om

brotten istället slogs ihop till ett enda perdurerande brott så skulle nödvärnet

ställas i relation till en längre hotsituation och med största sannolikhet

bedömas på ett helt annat sätt.236

Brottet skulle vara ägnat åt att ́YDUDNWLJW� NUlQND

NYLQQDQV�RIIUHWV�LQWHJULWHW�RFK�VNDGD�KHQQHV�VMlOYNlQVOD”.237 Kommissionen

menade att det just i nära relationer var så att kvinnor som utsattes för

övergrepp av en partner eller före detta partner kände sig förnedrade och

utan människovärde. 238

���� 5HVHUYDWLRQ��

Två av kvinnovåldskommissionens ledamöter valde att

avlägga en reservation emot det framlagda förslaget.239 Reservationen avsåg

de av kommissionen föreslagna förändringarna i brottsbalken 6:1§ och den

nya bestämmelsen om kvinnofrid / frid. Reservanterna ansåg inte att det

fanns någon anledning att förändra det könsneutrala förhållningssätt som

brottsbalken har i sin nuvarande utformning. De ställde sig inte oförstående

till kommissionens strävan efter att skapa en helhetssyn på de övergrepp en

kvinna utsätts för, inte heller för deras önskan att underlätta hennes kontakt

med rättsväsendet. Det de anmärkte på var kvinnofridsbrottets

tillämpningssvårigheter. För att undgå dessa föreslog reservanterna istället

konkreta förstärkningar av redan befintliga brottsbalksbrott. Deras förslag

gick i huvudsak ut på att addera närstående - och kränkningsrekvisitet till de

försvårande omständigheterna.240

                                                
236 Kvinnofrid, del A, Kvinnovåldskommissionen, Statens Offentliga Utredningar, 1995:60,
Fritzes, Stockholm, 1995, s 306 ff, 412
237 Kvinnofrid, del A, Kvinnovåldskommissionen, Statens Offentliga Utredningar, 1995:60,
Fritzes, Stockholm, 1995, s 308
238 Kvinnofrid, del A, Kvinnovåldskommissionen, Statens Offentliga Utredningar, 1995:60,
Fritzes, Stockholm, 1995, s 308, 412
239 Margareta Lidman Ling och Ulla Ljunggren-Thedéen
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������ )|UHVODJHQ�O\GHOVH��%U%�����

´9LG� EHG|PDQGHW� DY� RP� EURWWHW� lU� JURYW� VNDOO� VlUVNLOW

EHDNWDV��RP�JlUQLQJHQ�YDU�OLYVIDUOLJ�HOOHU�RP�JlUQLQJVPDQQHQ�WLOOIRJDW

VYnU� NURSSVVNDGD� HOOHU� DOOYDUOLJ� VMXNGRP� HOOHU� HOMHVW� YLVDW� VlUVNLOG

KlQV\QVO|VKHW�HOOHU�UnKHW�HOOHU�RP�JlUQLQJHQ�EHJnWWV�PRW�HQ�QlUVWnHQGH

SHUVRQ� HOOHU� WLGLJDUH� QlUVWnHQGH� SHUVRQ� RFK� LQJnWW� L� HQ� V\VWHPDWLVN

NUlQNQLQJ�DY�GHQQD�´

������ )|UHVODJHQ�O\GHOVH��%U%�����

´'HQ� VRP�JHQRP�PLVVKDQGHO� HOOHU� HOMHVW� JHQRP�YnOG� HOOHU

JHQRP� KRW� RP� EURWWVOLJ� JlUQLQJ� WYLQJDU� DQQDQ� DWW� J|UD�� WnOD� HOOHU

XQGHUOnWD�QnJRW��G|PV�I|U�RODJD�WYnQJ�WLOO�E|WHU�HOOHU�IlQJHOVH�L�K|JVW�WYn

nU�

2P� QnJRQ� PHG� VnGDQ� YHUNDQ� |YDU� WYnQJ� JHQRP� KRW� DWW

nWDOD� HOOHU� DQJLYD� DQQDQ� I|U� EURWW� HOOHU� DWW� RP� DQQDQ� OlPQD� PHQOLJW

PHGGHODQGH��G|PV�RFNVn�I|U�RODJD�WYnQJ�RP�WYnQJHW�lU�RWLOOE|UOLJW�

bU�EURWW�VRP�DYVHV�L�I|UVWD�VW\FNHW�JURYW��G|PV�WLOO�IlQJHOVH�

OlJVW�VH[�PnQDGHU�RFK�K|JVW�VH[�nU��9LG�EHG|PDQGHW�DY�RP�EURWWHW�lU

JURYW� VNDOO� VlUVNLOW� EHDNWDV�� RP� JlUQLQJHQ� LQQHIDWWDGH� SLQDQGH� WLOO

EHNlQQHOVH� HOOHU� DQQDQ� WRUW\U� HOOHU� RP� JlUQLQJHQ� EHJnWWV� PRW� HQ

QlUVWnHQGH� HOOHU� WLGLJDUH� QlUVWnHQGH� SHUVRQ� RFK� LQJnWW� L� HQ� V\VWHPDWLVN

NUlQNQLQJ�DY�GHQQD�´

������ )|UHVODJHQ�O\GHOVH�%U%�����

´�'HQ� VRP�KRWDU� DWW� DQYlQGD� YnOG� HOOHU� DQQDUV�KRWDU�PHG

EURWWVOLJ� JlUQLQJ� Sn� VlWW� VRP� lU� lJQDW� DWW� KRV� GHQ� KRWDGH� IUDPNDOOD

                                                                                                                           
240 1 Reservation av ledamöterna Margareta Lidman Ling och Ulla Ljunggren-Thedéen,
Kvinnofrid, del A, Kvinnovåldskommissionen, Statens Offentliga Utredningar, 1995:60,
Fritzes, Stockholm, 1995, s 308, 427 f
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DOOYDUOLJ� IUXNWDQ� I|U� HJHQ� HOOHU� DQQDQV� VlNHUKHW� WLOO� SHUVRQ� HOOHU

HJHQGRP��G|PV�I|U�RODJD�KRW�WLOO�E|WHU�HOOHU�IlQJHOVH�L�K|JVW�HWW�nU�

bU� EURWWHW� JURYW� G|PHV� I|U� JURYW� RODJD� KRW� WLOO� IlQJHOVH�

OlJVW�VH[�PnQDGHU�RFK�K|JVW�I\UD�nU�

9LG�EHG|PDQGHW�RP�EURWWHW�lU�JURYW�VNDOO�VlUVNLOW�EHDNWDV�RP

KRWHW� XW|YDWV� PHG� OLYVIDUOLJW� YDSHQ� HOOHU� DQQDUV� DYVHWW� HQ� VlUVNLOW� IDUOLJ

JlUQLQJ� HOOHU� RP� JlUQLQJHQ� EHJnWWV� PRW� HQ� QlUVWnHQGH� HOOHU� WLGLJDUH

QlUVWnHQGH�SHUVRQ�RFK�LQJnWW�L�HQ�V\VWHPDWLVN�NUlQNQLQJ�DY�GHQQD�´

���� 5HDNWLRQHU�Sn�

NYLQQRYnOGVNRPPLVVLRQHQ

������ 5HPLVVYDU

Utredningen ”Kvinnofrid” erhöll för sitt kvinnofridsbrott både

positiv och negativ kritik bland remissinstanserna.

Det fanns ingen instans som avfärdade grunden för förslaget,

nämligen att övergrepp på kvinnor i nära relationer är ett problem. De som

ställde sig positiva till det konkreta förslaget var dock inte lika många. De

flesta av dessa remissinstanser241 förefaller mera ha fokuserat sina svar på

att visa god vilja och sin positiva inställning än att konkret bidra till ärendets

fortsatta utformning.

                                                
241 Folkhälsoinstitutet, Statens institutionsstyrelse, JämO, Rättsvetenskapliga institutionen,
Göteborgs universitet, Länsstyrelsen i Kopparbergs län, Kommunstyrelsen, Stockholms
kommun, Socialförvaltningen, Stockholms kommun, Göteborgs kommun, Akademiska
Sjukhuset i Uppsala läns landsting, Svenska läkaresällskapet, Föreningen Sveriges
Socialchefer, Rädda Barnen, Svenska UNICEF-kommittén, ROKS, Sveriges Socionomers
personal- och förvaltningstjänstemäns riksförbund, Svenska Kyrkans Centralstyrelse,
Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund, Vänsterpartiets kvinnopolitiska utskott,
Kvinnojourernas Länsförening i Dalarna, Alla Kvinnors Hus, Remissammanställning
Kvinnofrid (SOU 1995:60), Ds 1996:28, Socialdepartementet, Fritzes, Stockholm, 1996, s
262
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�������� �%HYLVYlUGHULQJVSUREOHP

Ett flertal remissinstanser noterade att den föreslagna

bestämmelsen skulle komma att ge svåra bevisvärderingsproblem.242

Svea Hovrätt anförde att bevisningen skulle komma att helt

hängas upp på kvinnans berättelse. Detta i kombination med den mer

svepande beskrivning som enligt kommissionen skulle låtas passera skulle

leda till att sedvanlig bevisvärdering inte skulle kunna tillämpas.243

Göteborgs tingsrätt var av uppfattningen att bestämmelsen inte

skulle komma att få något större genomslag på grund av

bevissvårigheterna.244

Socialstyrelsen konstaterade att det skulle bli i praktiken

omöjligt att få någon bevisning att gå igenom vad gällde mannens motiv att

varaktigt kränka kvinnan.245

En remissinstans som inte var beredd att låta

tillämpningsproblemen överskugga bestämmelsens riktighet var

Regionåklagarmyndigheten i Vänersborg. Till skillnad från Svea hovrätt

utgick den ifrån att de vanliga bevisbörde - och värderingsreglerna skulle

gälla även i mål om kvinnofridsbrott. Att genomsnittet tappade mål skulle

komma att bli högre för kvinnofridsbrott än genomsnittet oroade inte heller.

Införandet av bestämmelsen ansågs av instansen som rättspolitiskt korrekt

och dess remissvar indikerar att den ser tillämpningsproblem, men är inga

oöverstigliga sådana.246

                                                
242 bland andra Socialförvaltningen i Stockholm, Moderata Kvinnoförbundet,
Remissammanställning Kvinnofrid (SOU 1995:60), Ds 1996:28, Socialdepartementet,
Fritzes, Stockholm, 1996, s 267, 272
243 Svea Hovrätt, 4:4a§, Remissammanställning Kvinnofrid (SOU 1995:60), Ds 1996:28,
Socialdepartementet, Fritzes, Stockholm, 1996, s 253
244 Göteborgs tingsrätt, Remissammanställning Kvinnofrid (SOU 1995:60), Ds 1996:28
Socialdepartementet, Fritzes, Stockholm, 1996, s 256
245 Socialstyrelsen, Remissammanställning Kvinnofrid (SOU 1995:60), Ds 1996:28,
Socialdepartementet, Fritzes, Stockholm, 1996, s 261 f
246 Regionåklagarmyndigheten i Vänersborg, Remissammanställning Kvinnofrid (SOU
1995:60), Ds 1996:28, Socialdepartementet, Fritzes, Stockholm, 1996, s 259
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�������� 5lWWVNUDIWHQV�RPIDWWQLQJ���5HV�MXGLFDWD���

/HJDOLWHWVSULQFLSHQ

Vad gällde rättskraften konstaterade Svea Hovrätt att brottet

med dess föreslagna konstruktion skulle komma att skapa osäkerhet kring

vad som egentligen omfattades av res judicata.247

En annan rättssäkerhetsaspekt var förutsägbarheten. Det

framfördes av Göteborgs tingsrätt att en alltför vag brottsbeskrivning

komplicerar försvaret.248

Riksåklagaren vände sig emot både svårigheterna med

rättskraftens omfattning och legalitetsprincipens upprätthållande. Vidare

angrep han det outredda i brottets perdurerande natur, nämligen det att

kommissionen inte angivit vad som skulle krävas av övergreppet i fråga om

frekvens och dimension för att det skulle klassas som perdurerande eller

kvinnofridsbrott.249

Socialstyrelsen hänvisade till regeringsformen och avstyrkte

förslaget på grund av grundläggande brister rörande frågor kring legalitet

och rättssäkerhet.250

�������� 'HILQLWLRQVSUREOHP

Ett problem som återkom genom remissvaren var

komplikationerna som skulle uppstå när delmoment i bestämmelsen skulle

definieras.

Riksåklagaren och Regionåklagarmyndigheten i Jönköping

konstaterade att det hade varit önskvärt med en mer tydlig avgränsning av

                                                
247 Svea Hovrätt, 4:4a§, Remissammanställning Kvinnofrid (SOU 1995:60), Ds 1996:28,
Socialdepartementet, Fritzes, Stockholm, 1996, s 253
248 Göteborgs tingsrätt, Remissammanställning Kvinnofrid (SOU 1995:60), Ds 1996:28,
Socialdepartementet, Fritzes, Stockholm, 1996, s 256
249 Riksåklagaren, 11.3.3, Remissammanställning Kvinnofrid (SOU 1995:60), Ds 1996:28,
Socialdepartementet, Fritzes, Stockholm, 1996, s 258
250 Socialstyrelsen, Remissammanställning Kvinnofrid (SOU 1995:60), Ds 1996:28,
Socialdepartementet, Fritzes, Stockholm, 1996, s 261 f
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vem som är / har varit närstående, vad ´YDUDNWLJW´ innebar och klara

begreppsbestämningar av psykisk och fysisk påverkan.251

Även Socialstyrelsen och Malmö tingsrätt kritiserade den

ofullständiga genomgång av de ännu inte kriminaliserade handlingssätt som

presenterats i utredningen Kvinnofrid.252

�������� 1|GYlUQVSUREOHPDWLN

Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet var en

av de instanser som uppmärksammade att bestämmelsen skulle kunna

komma medföra problem vid bedömandet av rätt till nödvärn. I och med att

brottet skulle konstrueras som ett perdurerande brott så skulle

nödvärnsbestämmelsens krav på ”överhängande” angrepp kanske vara

tillgodosett under hela den perioden då övergreppsserien pågått. Detta skulle

i sin tur leda tankarna till preventivt nödvärn, vilket hittills inte accepterats i

Sverige. Även Juridiska fakulteten vid Uppsala Universitet noterade

problematiken kring nödvärn - kvinnofridsbrott i sitt remissvar.253

�������� 5LVN�I|U�IDOVND�DQNODJHOVHU

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet konstaterade att

förslaget antagligen skulle generera ogrundade anklagelser som skulle dyka

upp vid konflikfyllda skilsmässor.254

                                                
251 Riksåklagaren, Remissammanställning Kvinnofrid (SOU 1995:60), Ds 1996:28,
Socialdepartementet, Fritzes, Stockholm, 1996, s 258, Regionsåklagarmyndigheten i
Jönköping, Remissammanställning Kvinnofrid (SOU 1995:60), Ds 1996:28,
Socialdepartementet, Fritzes, Stockholm, 1996, s 260
252 Socialstyrelsen, Remissammanställning Kvinnofrid (SOU 1995:60), Ds 1996:28,
Socialdepartementet, Fritzes, Stockholm, 1996, s 261 f, Malmö tingsrätt,
Remissammanställning Kvinnofrid (SOU 1995:60), Ds 1996:28, Socialdepartementet,
Fritzes, Stockholm, 1996, s 257
253 Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet, Remissammanställning Kvinnofrid (SOU
1995:60), Ds 1996:28, Socialdepartementet, Fritzes, Stockholm, 1996, s 265
254 Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet, Remissammanställning Kvinnofrid (SOU
1995:60), Ds 1996:28, Socialdepartementet, Fritzes, Stockholm, 1996, s 265
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�������� .|QVQHXWUDO�IRUPXOHULQJ

De remissinstanser som förordade en könsneutral formulering

gjorde huvudsakligen detta på grund av att de inte fann att kvinnan skulle

skyddas bättre av en ickeneutral bestämmelse än en som passade in i

brottsbalkssystematiken.255

�������� .RQNXUUHQVSUREOHP

Ett av de områden där kommissionens förslag kritiserades var

regelns avgränsning gentemot andra brottsbalkbestämmelser. Såväl

Stockholms som Göteborgs tingsrätt anmärkte på denna brist i förslaget.256

Även Riksåklagaren anmärkte på de tillämpningsproblem som

befarades bli resultatet av de dåligt utredda konkurrenssituationerna som

bestämmelsen skulle komma att medföra.257

�������� gNDG�YnOGVULVN

Endast en remissinstans anförde ökad våldsrisk som skäl. Det

var Juridiska Fakulteten vid Uppsala universitet. Den påpekade att förslaget

kunde leda till ökad användning av våld i nära relationer, då det för

förövaren inte längre skulle spela någon roll om han misshandlade sin

partner fysiskt eller ”bara” verbalt.258

                                                
255 Polismyndigheten i Stockholms län, Tjänstemännens centralorganisation, Sveriges
advokatsamfund, Sveriges psykologförbund, Centerkvinnorna, Zonta International Distr.
21, Remissammanställning Kvinnofrid (SOU 1995:60), Ds 1996:28, Socialdepartementet,
Fritzes, Stockholm, 1996, s 267 ff
256 Stockholms tingsrätt, Remissammanställning Kvinnofrid (SOU 1995:60), Ds 1996:28,
Socialdepartementet, Fritzes, Stockholm, 1996, s 254 ff, Göteborgs tingsrätt,
Remissammanställning Kvinnofrid (SOU 1995:60), Ds 1996:28, Socialdepartementet,
Fritzes, Stockholm, 1996, s 256
257 Riksåklagaren, 11.3.3, Remissammanställning Kvinnofrid (SOU 1995:60), Ds 1996:28,
Socialdepartementet, Fritzes, Stockholm, 1996, s 258
258 Juridiska Fakulteten vid Uppsala universitet, Remissammanställning Kvinnofrid (SOU
1995:60), Ds 1996:28, Socialdepartementet, Fritzes, Stockholm, 1996, s 265



71

�������� $QVOXWQLQJ�WLOO�UHVHUYDWLRQ��

De flesta remissinstanser som ställde sig negativa till

kvinnovåldskommissionens förslag förordade istället reservanterna Lidman

Lings och Ljunggren-Thedéens fullständiga förslag om att istället förstärka

vissa befintliga brottsbalksbrott. Dessa var Stockholms tingsrätt,

Domstolsverket, Regionåklagarmyndigheten i Malmö,

Regionåklagarmyndigheten i Jönköping, Regionåklagarmyndigheten i

Göteborg, Polismyndigheten i Norrköping, Polismyndigheten i Malmöhus

län, Socialstyrelsen, Kriminologiska institutionen vid Stockholms

universitet, Juridiska fakulteten vid Uppsala Universitet, Juridiska

avdelningen i Stockholms kommun, Tjänstemännens centralorganisation,

och Centerkvinnorna.259

������ .ULWLN�IUnQ�UHJHULQJHQ�JHQRP�SURSRVWLWLRQ�

����������

Kommissionens modell med att se ett flertal övergrepp som ett

sammanhängande brott var enligt propositionen inte rekommendabelt, bland

annat eftersom det skulle medföra att den angripne under hela brottstiden ju

har rätt till nödvärn och att det inte är acceptabelt med ett utsträckt nödvärn

som skulle kunna användas vid ett tillfälle när gärningsmannen inte inledde

eller genomförde ett brottsligt angrepp.260

Vidare framfördes kritik emot den vaga och oprecisa

formulering som kvinnovåldskommissionen använt sig av. Det

konstaterades att den av kommitténs föreslagna modellen skulle vara oerhört

komplicerad att använda för åklagarna och att den snarare skulle göra det

mer, istället för mindre, besvärligt att bevisa brott.261

                                                
259 Stockholms tingsrätt, Domstolsverket, Regionåklagarmyndigheten i Malmö,
Regionåklagarmyndigheten i Jönköping, Regionåklagarmyndigheten i Göteborg,
Polismyndigheten i Norrköping, Polismyndigheten i Malmöhus län, Socialstyrelsen,
Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet, Juridiska fakulteten vid Uppsala
Universitet, Juridiska avdelningen i Stockholms kommun, Tjänstemännens
centralorganisation, Centerkvinnorna, Remissammanställning Kvinnofrid (SOU 1995:60),
Ds 1996:28, Socialdepartementet, Fritzes, Stockholm, 1996, s 254 ff
260 Proposition 1997/98:55, s 76 ff
261 Proposition 1997/98:55, s 77
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Det minimistraff som kommittén förslagit ansågs vara för

högst, detta motiverades med kommentaren; ´EURWWHW�RPIDWWDU� I|UIDUDQGHQ

VRP��VHGGD�I|U�VLJ��QRUPDOW�KDU�HWW�EHJUlQVDW�VWUDIIYlUGH´.262

������ $OOPlQKHWHQV�UHDNWLRQHU

Intresset för det gamla begreppet kvinnofrid och tankarna kring

kvinnan som särskilt skyddsobjekt tog fart i slutet på 1980 - talet. Maria-Pia

Boëthius var en av de som gladde sig åt det spirande intresset bland politiker

och allmänhet. Hon konstaterade att begreppet feminist263 inte längre var ett

skällsord när till och med Ingvar Carlsson kunde ta det i sin mun och Margot

Wallström och Margareta Winberg kunde tänka sig att rubriceras som

sådana.264

Redan tidigare hade TT kunnat rapportera om

Karlskronamoderaten Gullan Lindblad som efterlyste kvinnofrid.265

När väl kommissionen lade fram sitt förslag var det inte många

positiva uttalanden som hördes. Ett deciderat negativt var det debattinlägg

som Suzanne Wennberg och Bodil Wennberg förde fram på Dagens

Nyheters debattsida. De hävdade där att kommissionens utredning hade en

”populistisk underton” och att den delvis byggde på helt ogrundade

antaganden. Det kvinnoperspektiv som anlagts hade enligt artikelförfattarna

ingen saklig motivation och de slutsatser som kommissionen dragit var, om

alls, alldeles för dåligt underbyggda. Förslaget med kvinnofrids - och

fridsbrott kritiserades också, då debattörerna inte kunde se hur

kommissionen skulle kunna lösa ett problem genom att enbart rubricera om /

samla straffbestämmelser som redan var i kraft. Det nya i paragrafen -

gömma nycklar och dylikt - fann de inte heller något positivt i, utan även

denna del av förslaget kritiserades, främst då på grund av

                                                
262 Proposition 1997/98:55, s 82
263 enligt artikeln definierat som någon som ser ojämlikheter mellan könen och arbetar för
att avskaffa dessa.
264 Maria-Pia Boëthius, Arbetet 1993-04-04
265 TT, 1992-05-09, Moderatkvinna efterlyser kvinnofrid, sign:är, Typ:i,
Slug:Moderatkvinna, Ort/källa:Karlskrona



73

bevisproblematiken men också det faktum att kontraanmälningar skulle

kunna bli följden, det vill säga att mannen anmäler kvinnan för fridsbrott då

hon tar tillbaka eller inte kan styrka sin anmälan mot honom.

´6DPPDQIDWWQLQJVYLV�NDQ�NRQVWDWHUDV�DWW�HWW� I|UVODJ�WLOO� ODJUHIRUP�DY�GHWWD

VODJ�YDUNHQ�NRPPHU�DWW�LQQHElUD�EX�HOOHU�El�I|U�YnOGHWV�EHNlPSDQGH��)LQQV

GHW�QnJRW�DWW�PRUDOLVHUD�|YHU�Vn�lU�GHW�DWW�XWUHGQLQJVYlVHQGHW�DQYlQGV�I|U

DWW�nVWDGNRPPD�HQ�SURGXNW�VRP�LQWH�W\FNV�V\IWD�OlQJUH�lQ�WLOO�DWW�JHQHUHOOW�In

I|UG|PD�PlQ�´266

���� 3URSRVLWLRQ�����������

������ 9nOGWlNWVSDUDJUDIHQV�O\GHOVH

´'HQ�VRP�JHQRP�YnOG�HOOHU�JHQRP�KRW�VRP�LQQHElU�HOOHU�I|U

GHQ�KRWDGH�IUDPVWnU�VRP�WUlQJDQGH�IDUD�WYLQJDU�QnJRQ�DQQDQ�WLOO�VDPODJ

HOOHU� WLOO� DQQDW� VH[XHOOW� XPJlQJH�� RP� JlUQLQJHQ� PHG� KlQV\Q� WLOO

NUlQNQLQJHQV� DUW� RFK� RPVWlQGLJKHWHUQD� L� |YULJW� lU� MlPI|UOLJW� PHG

SnWYLQJDW�VDPODJ��G|PV�I|U�YnOGWlNW�WLOO�IlQJHOVH��OlJVW�WYn�RFK�K|JVW�VH[

nU��0HG�YnOG� MlPVWlOOV�DWW� I|UVlWWD�QnJRQ� L�YDQPDNW�HOOHU�DQQDW�VnGDQW

WLOOVWnQG�

bU� EURWWHW� PHG� KlQV\Q� WLOO� YnOGHWV� HOOHU� KRWHWV� DUW� RFK

RPVWlQGLJKHWHUQD� L� |YULJW� DWW� DQVH� VRP� PLQGUH� DOOYDUOLJW�� G|PV� WLOO

IlQJHOVH�L�K|JVW�I\UD�nU�

bU�EURWWHW�JURYW��G|PHV�I|U�JURY�YnOGWlNW�WLOO�IlQJHOVH��OlJVW

I\UD� RFK� K|JVW� WLR� nU�� 9LG� EHG|PDQGHW� DY� RP� EURWWHW� lU� JURYW� VNDOO

VlUVNLOW� EHDNWDV�� RP� YnOGHW� YDU� OLYVIDUOLJW� HOOHU� RP� GHQ� VRP� EHJnWW

JlUQLQJHQ� WLOOIRJDW�DOOYDUOLJ� VNDGD�HOOHU�DOOYDUOLJ� VMXNGRP�HOOHU� DQQDUV

YLVDW�VlUVNLOG�UnKHW�´

                                                
266 Suzanne Wennberg, Bodil Wennberg, Dagens Nyheter 1995-09-25
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������ .YLQQRIULGVSDUDJUDIHQV�O\GHOVH��%U%����D�

´'HQ� VRP� EHJnU� EURWWVOLJD� JlUQLQJDU� HQOLJW� ��� ��� �� HOOHU� �

NDS�� PRW� HQ� QlUVWnHQGH� HOOHU� WLGLJDUH� QlUVWnHQGH� SHUVRQ�� G|PV�� RP

JlUQLQJDUQD�YDULW�HWW�OHG�L�HQ�XSSUHSDG�NUlQNQLQJ�DY�SHUVRQHQV�LQWHJULWHW

RFK� YDULW� lJQDGH� DWW� DOOYDUOLJW� VNDGD� SHUVRQHQV� VMlOYNlQVOD�� I|U� JURY

IULGVNUlQNQLQJ�WLOO�IlQJHOVH��OlJVW�VH[�PnQDGHU�RFK�K|JVW�VH[�nU�

+DU�JlUQLQJHQ�VRP�DQJHV�L�I|UVWD�VW\FNHW�EHJnWWV�DY�HQ�PDQ

PRW�HQ�NYLQQD�VRP�KDQ�lU�HOOHU�KDU�YDULW�JLIW�PHG�HOOHU�VRP�KDQ�ERU�HOOHU

KDU�ERWW�WLOOVDPPDQV�PHG�XQGHU�lNWHQVNDSVOLNQDQGH�I|UKnOODQGHQ��VNDOO�L

VWlOOHW�G|PDV�I|U�JURY�NYLQQRIULGVNUlQNQLQJ�WLOO�VDPPD�VWUDII�´

������ 3URSRVLWLRQHQV�PRWLYHULQJ

Sexuella övergrepp inom äktenskapet och hur de skulle

bedömas diskuterade regeringen inte i avsnittet rörande våldtäkt utan det

berördes snarare i det avsnitt i propositionen som behandlade det nya brottet

”grov kvinnofridskränkning”. Det var i denna sektion som det konstaterades

att våld från närstående som pågick av och till i en längre tid, enligt

regeringen, kunde göra ett brott ”särskilt straffvärt”.267 Vidare slogs det fast

att ”Domstolarnas praxis tyder på att de, särskilt när det är fråga om mer att

allvarliga kränkningar, betraktar den särskilda utsatthet som följer av att

offret är en närstående person”.268 Meningen med

kvinnofridskränkningsbrottet var inte att grova misshandels - och

våldtäktsbrott skulle konsumeras av det, utan att det skulle ta över i

normalfall och situationer när de smärre brott som begåtts sammanlagt ger

vid handen att det försiggått en perdurerande kränkning. Res judicata skulle

alltså inte vara fallet om en man dömts för kvinnofridskränkning och sedan

befunnes skäligen misstänkt för grov misshandel under samma tid som

kvinnofridskränkningsdomen avser. Propositionen hänvisade bland annat till

                                                
267 Proposition 1997/98:55, s 76 ff
268 Proposition 1997/98:55, s 76
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NJA 1991 s. 83 för att visa att tanken på att se flera brott i ett längre

sammanhang som en enhet inte var någon egentlig nyhet.269

I propositionen framhävs också den närståendes speciellt

utsatta situation, då det ju förhåller sig så att övergrepp mot denna

personkategori ofta sker i hemmet, där den angripne bör kunna känna sig

utan känsla av fara. Straffskalan innebar med sitt minimistraff på sex

månader enligt regeringen att en adekvat tyngd lades vid allvaret vid en

fridskränkning.270

Att bestämmelsens andra stycke skulle bryta av mot

brottsbalkens i övrigt könsneutrala stadganden innebar enligt regeringen

någonting positivt, då det skulle förenkla kartläggningen av våldet emot

gifta / sammanlevande kvinnor.271

������ 5HDNWLRQHU�Sn�SURSRVLWLRQ�����������

�������� 5LNVGDJHQ

Moderaterna lämnade med anledning av propositionen en

kommittémotion där de höll med regeringen om att våld mot kvinnor inte

hörde hemma i ett modernt jämställt samhälle. De var dock negativa till de

´XQGHUOLJJDQGH�YlUGHULQJDU�VRP�PHG�In�XQGDQWDJ�JHQRPV\UDU�UHJHULQJHQV

I|UVODJ´. De kritiserade även den brist på redovisat underlag till

propositionen och efterlyste mer forskning innan de ansåg sig beredda att

instämma i regeringens slutsatser. Generell kritik riktades dessutom emot de

lagstiftningsförändringar i socialtjänstlagen som regeringen själv ansett vara

rena förtydliganden av vad som redan gällde. De förordade en generell

förbättring av alla brottsoffers situation istället för att som regeringen bara

rikta in sig på kvinnor som brottsoffer.

                                                
269 Proposition 1997/98:55, s 81
270 Proposition 1997/98:55, s 82
271 Proposition 1997/98:55, s 83
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�������� $OOPlQKHWHQ

Lennart Rohdin (fp) anklagade regeringen för att ha ”hemfallit

åt ett närmast perverterat radikalfeministiskt synsätt” i sitt förslag. Även om

han ställde sig positiv till det faktum att regeringen äntligen lade ett förslag

så ondgjorde han sig över det sexistiska synsätt som det skett igenom. Han

vände sig emot den grundinställning som präglade propositionen, nämligen

den att våld mot kvinnor beror på en obalans i maktförhållandet mellan

könen. Rohdin ansåg inte att det är mäns förhållande i allmänhet utan i

synnerhet som bör skärskådas. Detta grundade han på det faktum att de män

som förgriper sig på kvinnor inte utgjorde mer än tio procent av den manliga

befolkningen. I problemet ligger ett flertal andra faktorer, som arbetslöshet,

missbruk och andra sociala missförhållanden som Rohdin ansåg det

vansinnigt att kommissionen bortsett ifrån.272

Mer kritik följde i Svenska Dagbladet där Susanna Popova

kritiskt kommenterade den nya propositionen. Även hon vände sig emot de

dolda källorna som anses ha legat till grund för förslaget och anklagar

regeringen för att föra fram radikalfeminismen som ser en ond förövare som

bara väntar på ett tillfälle i varje man. Lite spydigt undrar hon om Göran

Persson varit medveten om att hans regerings proposition tar avstamp i ett

axiom som utgår från att samhället bygger på mäns överordning och

kvinnors underordning.273

                                                
272 TT, 980306, Perverterad feminism bakom regeringens kvinnofridsproposition, Sign:5
owe kas, Typ:i, Slug:feministproppKORR, Ort/källa:Stockholm
273 Susanna Popova, Persson - den överordnade, Svenska Dagbladet, 1998-03-08
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���� 9DU�VWnU�VDPKlOOHW�LGDJ"

´7KH� DFW� RI� D� PDQ� ZKR� KDV

XQODZIXO� VH[XDO� LQWHUFRXUVH�ZLWK� D

ZRPDQ�RWKHU�WKDQ�KLV�ZLIH��ZLWKRXW

KHU�FRQVHQW´

&RPPRQ�ODZ�GHILQLWLRQ�RI�UDSH�

����

����� 6YHQVND�I|UKnOODQGHQ

������� .YLQQRIULG

Det som i skrivande stund är aktuellt är just

kvinnofridsdiskussionen i och med propositionen som rör bland annat just

kvinnofridsbrott. Den debatten understryker mest det behov av information

och ideologi som finns i forskningen och hos beslutsfattarna. En fråga som

berörts mycket är vilken teori och saklig underbyggnad den feministiska

uppfattningen att alla män är potentiella våldsverkare egentligen har.274

����� +RYUlWWHQ�|YHU�YlVWUD�6YHULJHV�GRP�%�

�������� VDPW�%��������

De här domarna berör egentligen inte våldtäkt inom nära

relationer, eller för den delen äktenskap. Anledningen till att de refereras till

här är att deras andemening kan ses som en indikation om hur rätten än idag

resonerar.

Fallen rörde en flicka som påstod sig ha blivit utsatt för en

gruppvåldtäkt. Domarna resulterade i att de tilltalade frikänds och detta

baserade rätten på att målsägandeberättelsen inte var tillräcklig för att fälla
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någon. Det som gör domskälen anmärkningsvärda är att de är mycket vaga i

sin distinktion mellan hur olika faktorer bedömts. Det som är svårt att utläsa

ur domen, och därigenom oklart huruvida rätten handlagt frågan korrekt, är

just om flickans allmänna uppförande och rykte spelat någon roll vad gäller

bevisningen eller bara hennes trovärdighet.

����� 8WOlQGVND�I|UKnOODQGHQ

������� )1���'HNODUDWLRQ�RP�DYVNDIIDQGH�DY�YnOG�PRW�

NYLQQRU���

Deklarationen inleds med att klargöra att ”våld mot kvinnor”

innefattar varje könsbetingad våldshandling, som resulterar eller sannolikt

kommer att resultera i en fysisk, psykisk eller sexuell skada.276

I deklarationens andra artikel fastslås vidare att våld mot kvinnor bland

annat innefattar sexuellt våld inom familjen, våldtäkt inom äktenskapet,

sexuellt våld - inklusive våldtäkt - som sker ute i samhället samt sexuellt

våld vilket tolereras av staten.277

Den fjärde artikeln räknar upp hur staterna bör agera för att

avskaffa våld mot kvinnor.278

Deklarationen hindrar inte på något vis ett mer förmånligt

agerande för att avskaffa våld mot kvinnor, utan välkomnar i sin avslutande

artikel alla bättre handlingsplaner.279

                                                                                                                           
274 jämför tidigare anförda debattartiklar
275 Antagen vid 85:e plenarmötet den 20 december 1993, A/RES/48/104
276 Förenta Nationerna, Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor, antagen vid 85:e
plenarmötet den 20 december 1993, A/RES/48/104, artikel 1
277 Förenta Nationerna, Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor, antagen vid 85:e
plenarmötet den 20 december 1993, A/RES/48/104, artikel 2
278 Förenta Nationerna, Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor, antagen vid 85:e
plenarmötet den 20 december 1993, A/RES/48/104, artikel 4
279 Förenta Nationerna, Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor, antagen vid 85:e
plenarmötet den 20 december 1993, A/RES/48/104, artikel 6



79

������� (XURSDUnGHW���5HVROXWLRQ�RP�YnOGWlNW�RFK�VH[XHOOW

XWQ\WWMDQGH�DY�NYLQQRU���

I resolutionen konstateras inledningsvis att den fäster

uppmärksamhet på omfattningen av våldtäkter och sexuellt utnyttjande,

både inom och utom familjen.281

Huvuddelen av resolutionen ägnades åt att frammana en

lagstiftning som kan medverka till att utrota våldtäkt och sexuellt

utnyttjande av kvinnor.282

������� (XURSDGRPVWROHQ

1995 kom frågan om England kunde tillåtas omtolka sin

våldtäktsparagraf så att den inkluderade våldtäkt inom äktenskapet upp.

Klagande var två män som fällts för våldtäkt respektive försök till våldtäkt.

De hävdade ”nulla poene sine lege”. Domstolen var gick dock inte på deras

linje utan godtog den dom männen fått i England. Europadomstolen

grundade detta på att ´XWYHFNOLQJHQ� L�V\QVlWWHW�VRP�VXFFHVVLYW�lJW�UXP�RFK

VRP�YLG�WLGSXQNWHQ�I|U�GH�L�PnOHQ�DNWXHOOD�JlUQLQJDUQD�QnWW�HWW�VWDGLXP�DWW

PDQ� NXQGH� Sn� ULPOLJD� JUXQGHU� I|UXWVH� DWW� GHQ� WUDGLWLRQHOOD� UlWWVOLJD

VWnQGSXQNWHQ�LQWH�OlQJUH�VNXOOH�NRPPD�DWW�XSSUlWWKnOODV´.283

                                                
280 Tredje europeiska ministermötet om jämställdhet mellan kvinnor och män, Rom 21-22
oktober 1993
281 Europarådet, Resolution om våldtäkt och sexuellt utnyttjande av kvinnor, 7 punkten
282 Europarådet, Resolution om våldtäkt och sexuellt utnyttjande av kvinnor, II
283 Domar från Europadomstolen, 14. S.W. mot Storbritanien, 15. C.R. mot Storbritanien
(domar 95-11-22), Hans Danelius, Svensk Juristtidning, 1996, s 78
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������� 'HEDWWHQ�XWRPODQGV���

De länder där debatten om kriminaliseringen av våldtäkt inom

äktenskapet fortfarande är i högsta grad aktuell är USA och England. I

England övergavs den gamla tolkningen av våldtäktsbestämmelsen 1991 och

i USA finns det fortfarande ett stort antal stater som inte har kriminaliserat

våldtäkt inom äktenskapet ännu. Det pågår en debatt, huvudsakligen i USA,

som påminner lite om den vi hade i Sverige på 1960 - talet. Det är inte alls

uppenbart att kriminalisera dylika övergrepp och en del stater hanterar

samboproblemet på ett annorlunda sätt - de låter helt enkelt samboende män

ha samma rätt till samlag som gifta män. 1983 var rättsläget sådant att 36 av

50 stater - inklusive District of Columbia - exkluderade sammanboende äkta

hälfter från våldtäktsbestämmelsen. 13 av dessa omfattade dessutom

sambos.285 Eftersom lagstiftningen inte kommit så långt så rör sig debatten

på en nivå där debattörerna försöker skapa förståelse för att våldtäkt inom

äktenskapet är ett grovt brott och skall beivras precis som vanlig våldtäkt.

1992 hade ett flertal stater gjort det möjligt att döma äkta makar för våldtäkt.

Lagtekniskt skedde detta helt enkelt genom att undantaget i bestämmelserna

ströks.286

                                                
284 för översikt över kriminaliseringen av våldtäkt inom äktenskapet, se bilaga c
285 David Finkelhor, Kersti Yllo, Marital Rape, The Dark Side Of Families, Sage
Publicationes ltd, Beverly Hills, London, New Dehli, 1983, s 119 ff
286 Buzawa, Buzawa, Domestic Violence, The Changing Criminal, Justice Response,
Auburn House, Westport, Conneticut, London,1992, s 148 f
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���� 6OXWVDWVHU�RFK�HJQD�

V\QSXQNWHU

´'HW� lU� XQNQD� GRIWHU� XU

PDQVVDPKlOOHW�VRP�VOnU�HPRW�HQ�XU

VH[XDOEURWWVXWUHGQLQJHQV

EHWlQNDQGH´

,QJD�/LVD�6DQJUHJRULR

Genom historiens gång så har synen på våldtäktsbrottet, som

den här uppsatsen förhoppningsvis visat, varierat. Det har skett förändringar

inom många delområden som rör våldtäkt, men den som jag fastnat för och

finnes mest fascinerande är den som skett vad gäller gifta kvinnors

rättigheter och vad samhället säger om offrets agerande.

En del frågor har jag fått svar på genom arbetet med den här

uppsatsen, andra kommer väl aldrig att bli helt klarlagda. Jag undrar till

exempel nästan lite varför 1953 års straffrättskommitté brydde sig om att

överhuvudtaget föreslå en kriminalisering av våldtäkt inom äktenskapet. När

man läser deras förslag förefaller det som om de inte själva trodde att den

någonsin skulle användas.

Jag har ett flertal gånger reagerat vid genomgången av det

material jag använt mig av. Men samtidigt har jag kunnat känna en spirande

optimism, för vem hade väl kunnat tro att fru Sjövalls åsikter som friar den

´WU|WWH�� VHQVLEOH�� VHQVLWLYH� PDQQHQ´ så totalt skulle ratas knappt två

decennier senare.

En annan sak som jag funnit anmärkningsvärd är det att herr

Martinssons alla argument gått ut på att det skulle vara farligare för makan

att ha rättsligt skydd än att inte ha det, eftersom hot om rättslig prövning

skulle leda till hideösa(re?) övergrepp. Aldrig någonsin säger han att

bestämmelsen egentligen skulle vara onödig eller sakna upptagningsområde.



82

Detta argument går, som läsaren säkert märkt, genom historien - det som

inte kan ändras skall lämnas ifred.

Något som jag också fann intressant var den folkstorm

sexualbrottsutredningens förslag kunde väcka. Det skall ju faktiskt sägas att

deras mest kritiserade uppfattning, nämligen den att kvinnans agerande före

övergreppet eller hennes relation till gärningsmannen skulle föranleda en

mildare bedömning, hade sin grund i gällande rätt, vilket ju är pinsamt

uppenbart för läsaren av min översikt. Ändå blev det ett gigantiskt uppror

när deras förslag lades fram. Vad jag upplevde som skrämmande när jag

studerade 1971 års utredning var nog det att det inte verkar som om de som

ingick i den någonsin I|UVWRG varför allmänheten blev så upprörda. De hade

inte sett längre än direktivet och det sade ju ingenting speciellt om just

våldtäkt och de i efterhand så omdiskuterade yttre förhållandena. Jag tror

inte alls att de var kvinnoförnedrande med flit. Jag tror att de bara inte tänkte

så långt. Frågan är om inte det egentligen skulle vara värre.

Vad gällde 1982 års förslag så är jag egentligen ganska

besviken på allmänheten och opinionsbildarna. Det blev rätt tyst, i alla fall

om man jämför med den hektiska debatt som följde 1976 års förslag. Det är

kanske i viss mån förståeligt men tråkigt ändå. Ämnet var ju trots allt långt

ifrån slutdiskuterat. Remissinstansernas kritik om att kommittén kanske

varit lite väl publikfriande vid sin utformning av förslaget försvann rätt

mycket. De remissinstanser som inte uppmärksammade bevisproblematik

och motsättningar mellan kommitténs olika uttalanden gjorde antagligen det

i god tro, men det är ändå skrämmande hur lätt människor har för att inte se

de kanske klandervärda medel som hjälper dem närmre målet.

Vad som tyvärr är mer skrämmande än de officiella

opinionsbildarnas tankar och uppfattningar är idag allmänheten, som

kommit ur kontakt med ämnet sedan 1970 - talets våldtäktsdebatt rasade.

Till och med bland juridikstuderande har jag mött åsikter som skulle fått

sexualbrottsutredningen att framstå som agiterande feminister. Att kvinnans
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klädsel och agerande skulle verka förmildrande var för några kvinnliga

juridikstuderande287 fullkomligt självklart.

Att det är populärt att stå på brottsoffrets sida - i alla fall

officiellt - är ganska klart. Det är därför med förvåning jag finner

kommentarer från Sveriges regering som visar dålig underbyggnad till deras

uttalanden och propositioner. Det jag åsyftar är den motsägelsefulla

kommentaren de gav Kvinnovåldskommissionen då de kritiserade

minimistrafftiden för grov kvinnofridskränkning. ´%URWWHQ�VnOHGHV�RPIDWWDU

I|UIDUDQGHQ� VRP�� VHGGD� I|U� VLJ�� QRUPDOW� KDU� HWW� EHJUlQVDW� VWUDIIYlUGH .́

Skulle detta alltså innebära att ”det inte var så farligt” så förstår jag inte

varför de överhuvudtaget brydde sig om att lägga en proposition med ett

brott som grov kvinnofridskränkning i sig. Det innebär ju i praktiken att

bestämmelsen inte ska föranleda någon större förändring gentemot dagens

rätt om domstolen ska ta med i beräkningen att ”sedda för sig” är

straffvärdet lågt. Tanken var väl just att komma åt de många små bäckarna?

Som de framställer sina resonemang förefaller det mig som om de inte

riktigt vill ta det steget, utan det verkar snarare som om de funnit det

”trendigt” och politiskt korrekt att uppmärksamma ett så aktuellt ämne som

detta.

En annan färsk händelse är hovrättsdomarna från västra

Sverige. Domarna handlade som bekant om en flicka som säger sig ha blivit

utsatt för en gruppvåldtäkt. De åtalade frias eftersom domstolen inte ansåg

sig kunna tillmäta flickans version tillräckligt mycket tillit. Detta trots att det

fanns ett vittne som dels intygade en ”olustig atmosfär” omgav sällskapet

före det att de påstådda förövarna tagit med sig flickan in i en av männens

lägenheter. Detta trots att samma vittne hört någon skrika ”NEJ! NEJ!”. Nå -

beviskrav är beviskrav och det är det rätten ”skyller på ” när de i domskälen

skall förklara varför de inte fäller de unga männen som uppenbarligen haft

samlag eller dylikt sexuellt umgänge med flickan för övergrepp. Det sägs

dock väldigt lite i domen om varför flickans berättelse inte är trovärdig. Hon

                                                
287 de läste ändå termin sex, det vill säga att de - med högsta betyg - tenterat både straffrätt
och processrätt.
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hade ändrat den lite och minns inte allt. Men på de väsentliga punkterna

fanns det vittnen. Det fanns nån som hört henne protestera högljutt, det

fanns någon som märkte att hon inte följde med männen helt frivilligt. Vad

som är obehagligt är att detta inte tillmäts någon egentlig betydelse. Det som

rätten tar fasta på är istället den bortförklaring som männen anger vad gällde

protestropen. ́'HW� WLOOWDODGHV� I|UNODULQJ� WLOO� GHW� YLWWQHW� K|UW�� QlPOLJHQ� DWW

URSHQ�LQJLFN�L�HQ�DOEDQVN�IRONVnQJ�VRP�GH�VM|QJ�WLOOVDPPDQV��NDQ�GRFN�LQWH

OlPQDV� KHOW� XWDQ� DYVHHQGH�´ Om det nu fanns brister i bevisningen eller

trovärdighetsproblem, varför är det då så att domstolen genomgående går

igenom flickans allmänna vandel och uppträdande före övergreppet? Varför

blir det så relevant att diskutera huruvida flickan velat ha gruppsex tidigare?

Det sägs inte rakt ut i domen, men mellan raderna är det ganska uppenbart

att flickans agerande och relation till männen har spelat in. Om hon följde

med männen frivilligt eller inte skall inte ha någon betydelse i dagens

rättssystem. Ändå tas det upp. Om flickan har dåligt rykte skall inte tas upp.

Ändå togs det upp. Listan kan göras lång. Männens otrohet och

könssjukdomar verkar rätten inte fästa något avseende vid, men däremot

flickans tidigare historia. Det relevanta är inte om hon medgivit de sexuella

händelser hon varit med om, det viktiga är om hon är lika skyddsvärd som

om hon inte tidigare på kvällen uttalat en önskan att ha till exempel

gruppsex. Även om hon följde med männen frivilligt så betyder inte det att

de har rätt till henne om hon sedan säger nej. Någonstans känns det som om

domstolen missat detta. Det som är svårtolkat i dessa mål är hur domstolen

egentligen tänkt och vad de egentligen grundat sina resonemang på. Det

förefaller som om de inte själva är helt på det klara med vilket argument

som rör vad - bevisfrågan eller trovärdigheten hos målsäganden.

Under den tid jag intresserat mig för våldtäkt och mer specifikt

våldtäkt inom äktenskapet har jag kunnat notera att detta är ett ämne som

lämnar få oberörda. Alla verkar ha en uppfattning och alla blir mer eller

mindre bestörta när jag berättar något om ämnet ur nutidshistorien. Olika

individer reagerar på olika saker, men en sak är som sagt gemensam. Alla

har en åsikt!
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Detta är i viss mån tveeggat. Visserligen är det bra att

människor orkar engagera sig och tycka till, men det är samtidigt

skrämmande då de sällan har någon egentlig underbyggnad för vad de

tycker. ROKS propagerar kategoriskt för att varje man kan när som helst bli

en våldsverkare under det att till exempel professor Sten Levander uttalar

sin personliga övertygelse om att förbrytare skiljer sig drastiskt från vanliga

individer.288 Skillnaden är, som jag ser det, att de som oftast presenterar de

stora svaren eller anklagelserna sällan är de som ger några konkreta bevis.

Vart kommer samhället om manshatare får diktera

förutsättningarna? Vad händer när regeringen stödjer och bekostar

kampanjer som inte redovisar någon saklig grund? Opinionsbildning är

utsökt, men någonstans måste det finnas ett ansvar för att obekräftade teorier

inte presenteras som sanningar. Det skulle i slutändan bara leda till att

underminera förtroendet och intresset för organisationer som försöker skapa

ett mindre våldsamt samhälle.

                                                
288 Professor Sten Levander utger sig inte heller på något vis för att ha den absoluta
sanningen.
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���� %LODJD�$

Schematisk överblick över beslutsgången inför 1965 års Brottsbalk

1. Den 8 juni 1945 fick straffrättskommittén i uppdrag att genomföra en

översyn av bland annat brotten mot person. Nämnda kommitté

samarbetade på vissa frågor med strafflagsberedningen.

2. Den 27 april 1953 avlämnade straffrättskommittén sin utredning SOU

1953:14 Förslag till Brottsbalk.

3. Remissyttranden inhämtades.

4. Justitiedepartementet framlade ett förslag till Brottsbalk den 2 maj 1958

inför Kungl. Maj:t.

5. Kungl. Maj:t beslöt att inhämta lagrådets utlåtande över förslaget.

6. Lagrådet lämnade ett utlåtande den 20 december 1958.

7. Justitiedepartementet avgav ett nytt förslag till Brottsbalk till Kungl.

Maj:t den 26 augusti 1960.

8. Kunglig Maj:t beslöt att inhämta lagrådets utlåtande över även detta

förslag.

9. Lagrådet lämnade ett yttrande den 16 november 1961.

10.  Den 15 december 1961 lämnas det som kommer kallas Kungl. Maj:ts

proposition nr 10 år 1962 Stockholms slott.
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���� %LODJD�%

Översikt över olika förslag till våldtäktsparagraf eller annan

paragraf med relevans för övergrepp i nära relationer.

• 6WUDIIUlWWVNRPPLWWpQV�I|UHVODJQD�O\GHOVH

”Tvingar man kvinna till samlag medelst våld å henne eller

medelst hot som innebär trängande fara, dömes för YnOGWlNW�till fängelse från

och med två till och med tio år. Lika med våld å kvinnan skall anses att

försätta henne i vanmakt eller annat sådant tillstånd.

Är brottet med hänsyn till kvinnans förhållande till mannen

eller eljest att anse som mindre grovt, vare straffet fängelse från och med sex

månader till och med fyra år.”

• %URWWVEDONHQV�XUVSUXQJOLJD�O\GHOVH

”Tvingar man kvinna till samlag genom våld å henne eller

genom hot som innebär trängande fara, dömes för YnOGWlNW�till fängelse lägst

två och högst tio år. Lika med våld kvinnan anses att försätta kvinnan i

vanmakt eller annat sådant tillstånd.

Är brottet med hänsyn till kvinnans förhållande till mannen

eller eljest att anse som mindre grovt, dömes för YnOGI|UDQGH till fängelse i

högst fyra år.”

• 6H[XDOEURWWVXWUHGQLQJHQV�I|UHVODJQD�O\GHOVH

1§ ”Den som medelst olaga tvång förmår annan till sexuellt

umgänge, dömes för VH[XHOOW�WYnQJ till fängelse, lägst sex månader och högst

fyra år.

Är brottet med hänsyn till den tvingades handlande före

övergreppet eller eljest att anse som mindre grovt, dömes till böter eller

fängelse i högst ett år.”
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2§ ”Är brott som i 1§ sägs att anse som grovt, skall för

YnOGWlNW dömas till fängelse, lägst två och högst tio år.

Vid bedömandet huruvida brottet är grovt skall särskilt

betraktas om gärningsmannen genom våld, hot om våld eller på annat sätt

visat synnerlig hänsynslöshet eller råhet.”

• SH[XDOEURWWVNRPPLWWpQV�I|UHVODJQD�O\GHOVH

”Den som tvingar DQQDQ� till samlag HOOHU� GlUPHG� MlPI|UOLJW

VH[XHOOW�XPJlQJH genom DWW� EUXND våld, IUDPVWlOOD�hot, som innebär HOOHU

I|U� GHQ� KRWDGH� IUDPVWnU� VRP� trängande fara, HOOHU� JHQRP� DWW� I|UVlWWD� GHQ

DQGUD� L� YDQPDNW� HOOHU� DQQDW� VnGDQW� WLOOVWnQG�� dömes för YnOGWlNW� till

fängelse, lägst HWW�och högst VH[ år.

Är brottet grovt, dömes för JURY�YnOGWlNW till fängelse, OlJVW

WYn och högst WLR år. 9LG�EHG|PDQGHW�DY�RP�EURWWHW� lU� JURYW� VNDOO� VlUVNLOW

EHDNWDV��RP�YnOGHW�YDU�OLYVIDUOLJW�HOOHU�RP�GHW�PHGI|UGH�DOOYDUOLJ�VNDGD�HOOHU

VMXNGRP�HOOHU�RP�JlUQLQJVPDQQHQ�Sn�DQQDW�VlWW�YLVDW�VlUVNLOG�UnKHW�”

• 3URSRVLWLRQ��������V�I|UHVODJQD�O\GHOVH

”'HQ� VRP tvingar DQQDQ� till samlag HOOHU� GlUPHG� MlPI|UOLJW� VH[XHOOW

XPJlQJH genom våld eller genom hot som innebär HOOHU� I|U� GHQ� KRWDGH

IUDPVWnU�VRP� trängande fara,�G|PV för v å l d t ä k t till fängelse, lägst två

och högst VH[ år. Lika med våld anses att försätta QnJRQ� i vanmakt eller

annat sådant tillstånd.

Är brottet med hänsyn till YnOGHWV� HOOHU� KRWHWV� DUW� RFK

RPVWlQGLJKHWHUQD�L�|YULJW�att anse som mindre DOOYDUOLJW��G|PV�till fängelse i

högst fyra år.

Är EURWWHW�JURYW��G|PHV för g r o v v å l d t ä k t WLOO�IlQJHOVH�

OlJVW� I\UD� RFK� K|JVW� WLR� nU. 9LG� EHG|PDQGHW� DY� RP� EURWWHW� lU� JURYW� VNDOO

VlUVNLOW�EHDNWDV��RP�YnOGHW�YDU�OLYVIDUOLJW�HOOHU�RP�GHQ�VRP�EHJnWW�JlUQLQJHQ

WLOOIRJDW� DOOYDUOLJ� VNDGD� HOOHU� DOOYDUOLJ� VMXNGRP� HOOHU� DQQDUV� YLVDW� VlUVNLOG

UnKHW�”
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• .YLQQRYnOGVNRPPLVVLRQHQV�I|UVODJ�WLOO�

YnOGWlNWVEHVWlPPHOVH

”(Q�PDQ�VRP�WLOOWYLQJDU�VLJ�VDPODJ�HOOHU�Sn�DQQDW�VlWW�VH[XHOOW�XWQ\WWMDU�HQ

NYLQQD�genom våld eller genom hot som innebär eller för NYLQQDQ framstår

som trängande fara, döms för våldtäkt till fängelse, lägst två och högst sex

år. 0HG� YnOG� MlPVWlOOV� att försätta HQ� NYLQQD i PHGYHWVO|VKHW� eller annat

KMlOSO|VW�tillstånd.

)|U�YnOGWlNW�G|PHV�RFNVn�HQ�PDQ� VRP�KDQGODU� VRP�DQJHV� L� I|UVWD� VW\FNHW

PRW�HQ�DQQDQ�PDQ�RFK�HQ�NYLQQD�PRW�HQ�DQQDQ�NYLQQD�HOOHU�PRW�HQ�PDQ�

Är brottet med hänsyn till våldets eller hotets art och omständigheterna i

övrigt att anse som mindre allvarligt, döms till fängelse i högst fyra år.

Är brottet grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse, lägst fyra och högst tio

år. Vid bedömande av om våldet är grovt skall särskilt beaktas, om våldet

var livsfarligt eller om den som har begått gärningen tillfogat allvarlig skada

eller allvarlig sjukdom eller, med hänsyn till tillvägagångssättet, eller

DQQDUV, visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

• .YLQQRYnOGVNRPPLVVLRQHQV�I|UHVODJQD�O\GHOVH�DY�

NYLQQRIULGV

´(Q� PDQ� VRP� PRW� HQ� QlUVWnHQGH� HOOHU� WLGLJDUH� QlUVWnHQGH

NYLQQD�DQYlQGHU�YnOG�HOOHU�KRW�RP�YnOG�HOOHU�XWVlWWHU�KHQQH�I|U�DQQDQ�I\VLVN

HOOHU� SV\NLVN� SnYHUNDQ�� lJQDG�DWW� YDUDNWLJW� NUlQND� NYLQQDQV� LQWHJULWHW� RFK

VNDGD�KHQQHV� VMlOYNlQVOD�� G|PV� I|U� NYLQQRIULGVEURWW� WLOO� IlQJHOVH�� OlJVW� HWW

RFK�K|JVW�VH[�nU�

2P�HQ�PDQ�KDQGODU�VRP�DQJHV� L� I|UVWD�VW\FNHW�PRW�HQ�DQQDQ

PDQ��HOOHU�RP�HQ�NYLQQD�KDQGODU�Vn�PRW�HQ�DQQDQ�NYLQQD�HOOHU�PRW�HQ�PDQ�

G|PV�I|U�IULGVEURWW�WLOO�VWUDII�VRP�GlU�DQJHV�

• )|UVODJ�DYJLYHW�L���UHVHUYDWLRQ�DY�OHGDP|WHUQD�/LGPDQ�

/LQJ�RFK�/MXQJUHQ�7KHGpHQV��%U%�����

”Vid bedömandet DY�RP brottet är grovt skall särskilt beaktas,

om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen tillfogat svår
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kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller eljest visat särskild hänsynslöshet

eller råhet HOOHU� RP� JlUQLQJHQ� EHJnWWV� PRW� HQ� QlUVWnHQGH� SHUVRQ� HOOHU

WLGLJDUH�QlUVWnHQGH�SHUVRQ�RFK�LQJnWW�L�HQ�V\VWHPDWLVN�NUlQNQLQJ�DY�GHQQD�´

• )|UVODJ�DYJLYHW�L���UHVHUYDWLRQ�DY�OHGDP|WHUQD�/LGPDQ�

/LQJ�RFK�/MXQJUHQ�7KHGpHQV��%U%����

”Den som genom misshandel eller eljest med våld eller genom

hot om våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar annan att göra, tåla

eller underlåta något, G|PV� för RODJD�WYnQJ till böter eller fängelse i högst

två år.

Om någon med sådan verkan övar tvång genom hot att åtala

eller angiva annan för brott eller att om annan lämna menligt meddelande,

G|PV�RFNVn för olaga tvång, RP�tvånget är otillbörligt.

Är brott som avses i första stycket grovt, G|PV till fängelse,

lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömandet DY�RP brottet är grovt

skall särskilt beaktas, om gärningen innefattat pinande till bekännelse eller

annan tortyr HOOHU� RP� JlUQLQJHQ� EHJnWWV� PRW� HQ� QlUVWnHQGH� HOOHU� WLGLJDUH

QlUVWnHQGH�SHUVRQ�RFK�LQJnWW�L�HQ�V\VWHPDWLVN�NUlQNQLQJ�DY�GHQQD�´

• )|UVODJ�DYJLYHW�L���UHVHUYDWLRQ�DY�OHGDP|WHUQD�/LGPDQ�

/LQJ�RFK�/MXQJUHQ�7KHGpHQV��%U%����

´'HQ� VRP� KRWDU� DWW� DQYlQGD� YnOG� HOOHU� DQQDUV� hotar med

brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig

fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för

RODJD�KRW�till böter eller fängelse i högst ett år.

Är brottet grovt, döms för JURYW�RODJD�KRW till fängelse, lägst

sex månader och högst fyra år.

9LG�EHG|PDQGHW�DY�RP�EURWWHW�lU�JURYW� VNDOO� VlUVNLOW� EHDNWDV

RP�KRWHW�XW|YDWV�PHG�OLYVIDUOLJW�YDSHQ�HOOHU�DQQDUV�DYVHWW�HQ�VlUVNLOW�IDUOLJ

JlUQLQJ� HOOHU� RP� JlUQLQJHQ� EHJnWWV� PRW� HQ� QlUVWnHQGH� HOOHU� WLGLJDUH

QlUVWnHQGH�SHUVRQ�RFK�LQJnWW�L�HQ�V\VWHPDWLVN�NUlQNQLQJ�DY�GHQQD�´
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• 3URSRVLWLRQ������������I|UHVODJQD�O\GHOVH�DY�

YnOGWlNWVSDUDJUDIHQ

”Den som JHQRP�YnOG�HOOHU�JHQRP�KRW� VRP� LQQHElU�HOOHU� I|U

GHQ� KRWDGH� IUDPVWnU� VRP� WUlQJDQGH� IDUD tvingar QnJRQ annan� till samlag

eller� WLOO� DQQDW� sexuellt umgänge, RP� JlUQLQJHQ� PHG� KlQV\Q� WLOO

NUlQNQLQJHQV�DUW�RFK�RPVWlQGLJKHWHUQD�L�|YULJW�lU�MlPI|UOLJW�PHG�SnWYLQJDW

VDPODJ� döms för våldtäkt till fängelse, lägst två och högst sex år. 0HG�våld

MlPVWlOOV att försätta någon�i vanmakt eller annat sådant tillstånd.

Är brottet med hänsyn till våldets eller hotets art och

omständigheterna i övrigt att anse som mindre allvarligt, döms till fängelse i

högst fyra år.

 Är brottet grovt, dömes för grov våldtäkt till fängelse, lägst

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

beaktas, om våldet var livsfarligt eller om den som begått gärningen tillfogat

allvarlig skada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild råhet.”

 

• 3URSRVLWLRQ������������I|UHVODJQD�O\GHOVH�DY�

NYLQQRIULGVSDUDJUDIHQ

´'HQ�VRP�EHJnU�EURWWVOLJD�JlUQLQJDU�HQOLJW���������HOOHU���NDS�

PRW�HQ�QlUVWnHQGH�HOOHU�WLGLJDUH�QlUVWnHQGH�SHUVRQ��G|PV��RP�JlUQLQJDUQD

YDULW� HWW� OHG� L� HQ� XSSUHSDG� NUlQNQLQJ� DY� SHUVRQHQV� LQWHJULWHW� RFK� YDULW

lJQDGH�DWW�DOOYDUOLJW� VNDGD�SHUVRQHQV� VMlOYNlQVOD�� I|U�JURY� IULGVNUlQNQLQJ

WLOO�IlQJHOVH��OlJVW�VH[�PnQDGHU�RFK�K|JVW�VH[�nU�

+DU�JlUQLQJHQ� VRP�DQJHV� L� I|UVWD� VW\FNHW� EHJnWWV� DY� HQ�PDQ

PRW�HQ�NYLQQD�VRP�KDQ�lU�HOOHU�KDU�YDULW�JLIW�PHG�HOOHU� VRP�KDQ�ERU�HOOHU

KDU� ERWW� WLOOVDPPDQV� PHG� XQGHU� lNWHQVNDSVOLNQDQGH� I|UKnOODQGHQ�� VNDOO� L

VWlOOHW�G|PDV�I|U�JURY�NYLQQRIULGVNUlQNQLQJ�WLOO�VDPPD�VWUDII�´
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���� %LODJD�&

Förteckning över när våldtäkt inom äktenskapet blivit kriminaliserat inom

ett urval västerländska länder.

1DWLRQ cU

• 'DQPDUN ����

• (QJODQG�RFK�:DOHV �������

• )LQODQG ����

• 1HGHUOlQGHUQD ����

• 1RUJH ����

• 6FKZHL] ����

• 7\VNODQG HM�NULPLQDOLVHUDW

• 6YHULJH ����

• gVWHUULNH ����

                                                
289 Detta skedde inte genom någon konkret lagtextförändring utan genom en förändring av
praxis
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���� .lOO���RFK�

/LWWHUDWXUI|UWHFNQLQJ

Nils Beckman, Carl

Holmberg, Bengt Hult, Ivar

Strahl

Maria-Pia Boëthius

Maria-Pia Boëthius

Buzawa, Buzawa

Richard Carlén

Bertil Falconer

David Finkelhor, Kersti Yllo

Europarådet

Brottsbalken jämte förklaringar, Band I,

Brotten mot person, tredje upplagan,

P.A.Norstedts & Söners Förlag, Stockholm,

1970

Skylla sig själv, LiberFörlag, Stockholm 1981

Genombrottets tid, Tidningen Arbetet 1993-

04-04

Domestic Violence, The Changing Criminal,

Justice Response, Auburn House, Westport,

Conneticut, London,1992

Kommentar öfver Strafflagen, Stockholm,

1866

Våldtäktsbrottet, Svensk Juristtidning, 1975, s

161-207

Marital Rape, The Dark Side Of Families,

Sage Publicationes ltd, Beverly Hills, London,

New Dehli, 1983

Resolution om våldtäkt och sexuellt

utnyttjande av kvinnor, Tredje europeiska

ministermötet om jämställdhet mellan kvinnor

och män, Rom 21-22 oktober 1993
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Finlands regering

Förenta Nationerna

Eva Hedlund m fl.

Eva Hedlund, Gunilla

Lundmark

Eva Hedlund, Birgitta

Lundmark, Gunilla

Lundmark

Karin Jansson

Kvinnovåldskommissionen

Marie Lindstedt Cronberg

Dag Lindström

Regeringens proposition till Riksdagen med

förslag om ändring av stadgandena i

strafflagen om våldtäkt och frihetskränkande

otukt, 1992 rd, RP 365

Deklaration om avskaffande av våld mot

kvinnor, antagen vid 85:e plenarmötet den 20

december 1993, A/RES/48/104

Våldtäktskrisen, LiberFörlag, Stockholm, 1983

Rapport 1983:1 Våldtäkt - Vanmakt, 60 män

berättar, Delegationen för social forskning,

Liber, Stockholm, 1983

Våldtäktskliniken, Att möta och arbeta med

våldtäktsproblem, Bokförlaget Prisma &

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU),

Stockholm, 1979

Kvinnorna och rätten, Uppsala 1996

Kvinnohistoria, del 2, Stockholms

skolöverstyrelse, 1982

Kvinnofrid, Statens Offentliga Utredningar,

1995:60, Fritzes, Stockholm, 1995

Synd och Skam, Cronberg Publishers Lund,

1997

Våld, förtal och förlikningar i Stockholm1475-

1625, Rättshistoriska studier 2:a serien, 14:e



95

NJA II 1962

Sexualbrottsutredningen

Sexualbrottskommittén

Socialdepartementet

Socialdepartementet

Straffrättskommittén

Hans Danelius

Leif GW Person

Susanna Popova

bandet, Lund 1988

Sexuella Övergrepp, Förslag till ny lydelse av

brottsbalkens bestämmelser om

sedlighetsbrott, Statens Offentliga

Utredningar 1976:9, LiberFörlag, Stockholm,

1976

Våldtäkt och andra sexuella övergrepp,

Statens Offentliga Utredningar 1982:61,

LiberFörlaget, Stockholm, 1982

Sammanställning av remissyttranden över

Sexualbrottskommittén, Stockholm, 1984

Remissammanställning, Kvinnofrid (SOU

1995:60), Ds 1996:28

Sveriges Rikes Lag, Gillad och stadfäst år

1734, till 200-årsdagen av lagens tillkomst,

Stockholm, 1934

Förslag till brottsbalk, Statens Offentliga

Utredningar 1953:14, P.A. Norstedt & Söner,

Stockholm, 1953

Svensk Juristidning 1996

Statens Offentliga Utredningar 1981:64,

Våldtäkt, Gotab, Stockholm, 1981

Persson - den överordnade, Svenska

Dagbladet, 1998-03-08
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Suzanne Wennberg, Bodil

Wennberg

A.O. Winroth

1992-05-09, Moderatkvinna efterlyser

kvinnofrid, sign:är, Typ:i, Slug:Moderatkvinna,

Ort/källa:Karlskrona

Dagens Nyheter 1995-09-25

Rättshistoriska föreläsningar i straffrätt, Lund

1889
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PROPOSITIONER

Proposition

Proposition

Proposition

MOTIONER

Motion

Motion

Motion

Motion

Motion

Motion

UTLÅTANDEN

Första Lagutskottet

Första Lagutskottet

Justitieutskottet

PROTOKOLL

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Protokoll

1962:10

1983/84:105, 1 saml. B13

1997/98:55

i första kammaren nr 199, 1958 B, 3-4 saml.

C3

i andra kammaren nr 241, 1958 A, bihang, 4

saml., C17

i andra kammaren nr 650, 1962, 4 saml. C21

i andra kammaren nr 654, 1962, 4 saml, C21

1983/84:2568

1983/84:2558

Utlåtande nr 12, 1958 A, 9 saml. 1 avd, C23

Utlåtande nr 42, 1962, C38

1983/84:25

Första Kammarens protokoll, 1958 A, A1

Andra Kammarens protokoll 1958 B2

Första Kammarens protokoll 1962,

Höstsessionen A4

Andra Kammarens protokoll 1962, B5

Riksdagen 1983/84:152
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Europadomstolen

Europadomstolen

S.W. mot Storbritanien (dom 95-11-22)

C.R. mot Storbritanien (dom 95-11-22)

Hovrätten över Västra

Sverige

Hovrätten över Västra

Sverige

Dom B 1316/97

Dom B 1111/97
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