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Till statsrådet

SahlinMona

Genom regeringsbeslut juli 1993den 1 bemyndigades dåvarande statsrådet och
chefen för Socialdepartementet Westerberg tillkalla kommissionBengt att en
med uppdrag utifrån kvinnoperspektiv frågorgöra översynatt ett en av som

våld kvinnor och föreslå åtgärder för motverka sådant våldrör mot att
S 1993:11.

Med stöd bemyndigandet förordnades den 28 september 1993av numera gene-
raldirektören Britta Bjelle ledamot och ordförande i kommissionen. Sammasom
dag förordnades rättsmedicinövriga ledamöter professorn i Anders Eriks-som

socionomen och författaren Maj distriktsåklagaren MargarethaFant,son,
Lidman Ling, chefsrådmannen AnitaUlla Ljunggren-Thedéen, advokaten
Olofsson länspolismästaren den 8och Svärd. Maj Fant entledigades decem-Lars
ber 1994. Som sakkunniga förordnades byrådirektören Barbro Hindberg, pro-
fessorn i Straffrätt Madeleine Leijonhufvud, avdelningsdirektören Monika
Olsson och rådmannen Wadstein.Margareta

Till huvudsekreterare 1993 rådmannenförordnades den 1 november Agneta
Claesson till biträdande sekreterare förordnades dag sociono-Norell och samma

Åsaoch hovrättsassessorn Hård af Segerstad.men
Direktiven till kommissionen dir. 1993:88 redovisas ibetänkandets bilagedel,

del bilaga 1. Kommissionen har antagit Kvinnovåldskommissionen.B namnet
kvinnorKommissionen har i 1994 avlämnat delbetänkandet förEtt centrummars



kommis-1994:56. Härmed överlämnarSOUvâldtagits och misshandlatssom
Kommissionens uppdragKvinnofrid SOU 1995:60.sionen sitt slutbetänkande

slutfört.är nu
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OlofssonAnitaLjunggren-ThedéenUlla
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Sammanfattning

för stödet till brottsoffer.Olika åtgärder har vidtagits under ökaår attsenare
finns emellertid alltjämt insatser. minst gäller dettaDet behov Inteett stort av

i fråga stöd och hjälp till kvinnor för våld och andra övergrepputsattsom som
och för förebyggaåtgärder för förhindra upprepning våldetsamt att attaven

våld kvinnor.mot
åtgärder in flera olikaBetänkandet innehåller förslag till griper påsom sam-

hällsornråden. flertal konstaterarVi föreslår lagändringar områden,på ett men
samtidigt lagstiftning inte kan lösa det samhällsproblem våldatt somensam

kvinnor förslag därför sikte olikaEn betydande del våra påutgör.mot tarav
myndigheters handläggning ärenden med anknytning till våld kvinnor.motav

rekommendationer för hur myndigheterna bör för-Vi lämnar också åtskilliga
hålla sig till kvinnovåld. Vi fokuserar särskilt det våld män utövar motsom
närstående kvinnor.

Internationellt kapitel 2

gäller olikaKapitel internationella samfundets aktiviteter det2 behandlar det när
viktigt informerafrågor kvinnor. Vi detvåldrör äratt attmot ansersom

internationella sammanhang, ochallmänheten de uttalanden igörssom somom
har informerande ochsyftar till bekämpa våld kvinnor. Dettamot ut-att en

bildande funktion och förstärker allmänhetens medvetenhet våldatt motom
låtit publice-kvinnor allvarligt samhälleligt problem. Vi har ochöversättaär ett

betydelsefulla Europarådsdokumenti betänkandet del B FN- ochnågra omrar
Vi föreslår internationella doku-åtgärder för bekämpa våld kvinnor.mot attatt

fortsättningsvis till svenska och publi-våld kvinnor översättsrör motment som
ceras.
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Åtgärder våldetomfattningenkunskapenfor ökaatt avom

kapitel 3kvinnormot

kvinnor.våldetstatistiska uppgifter3 redovisaskapitell motom
officiella statistikenoch denutsträckning dolt,kvinnor iVåldet ärmot stor

olikakapitlet föreslåskvinnor. Ivåldsbrottenmindre delvisar endast moten av
omfattningenför skattaunderlagbättrebör kunnaåtgärder attett avgesom

förkostnadernakanHärigenomsig kvinnor. ävenvåldsbrott riktar motsom
för åtgärderunderlag erhållasoch bättrekvinnor skattasvåldmäns ettmot som

behövs.
avseenden.i väsentligaförbättrasenligt meningKriminalstatistiken bör vår

ochenligt 4framför allt brottenanmälda brott,statistikenSålunda bör över
statistik bör ikönsuppdelas. Dennautsträckningibrottsbalken,6 kap. större

rela-nationalitet ochoffrets ålder,informationutsträckning ocksåökad omge
lagfördastatistikenmotsvarande bör övergärningsmannen. På sätttion till

nationalitet ochålder,brottsoffer, dessas kön,uppgifterinnehålla ompersoner
till gärningsmannen.relation

Även 1988:688lagenbeträffande brottfinnsstatistikden mot omsom
kompletteras.besöksförbud behöver

föröva-våldsbrottskadestånden vidökad kunskapbör ocksåStatistiken omge
vid brottfrihetsberövandenomfattningenoch belysakvinnorde sommot av

kvinnor.våld motavser
kvinnoravseende våldbrottsofferundersökningVi föreslår vidare motatt en

skattabättre kantillundersökning bidrarsådangenomföras. Enskall att man
kunskapenbidra tilli sinstorlek. kanbrottslighetens Dettaverkligaden atttur

våldetmellansambandetliksom kunskapernakvinnor ökarvåldet mot omom
visaockså påbrottsofferundersökning kansamhällsfaktorer. Enandraoch var

skall be-för kunnakvinnordet våld utsättsin förbör sättas att somresurser
kämpas.

Åtgärder våld kvinnormotverkapå sikt kan motsom

kapitel 4

förutgångspunkterlinjer och sättethistoriska någraredovisaskapitel några4I
kvinnor.våldpå motatt se

utvecklas.våld kvinnor måsteforskningenkapitletiVi konstaterar motatt om
förutarbeta planmyndighetlämpliguppdrarregeringenVi föreslår attatt en

till stånd.skall kunna kommautvecklingsådanhur en
forsk-belyst ifögavåld kvinnorvåldspornografi och ärSambandet mellan mot

underlagbättrekunnaområdet bördetforskningYtterligareningen. ettge
våldspornografi.innehavkriminaliserabedöma behovetför attatt avav
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behövsDet ökad medvetenhet hos allmänheten det samhällsproblemen om
våld kvinnor bl.a. Canada England TV-infor-I och producerasutgör.motsom

mation sammanställts myndigheterna för upplysa allmänhetenattsom av om
omfattningen kvinnor.och orsaker till våld Man har de kam-mot ansett attav
panjer har genomförts haft positiv allmänhetenspåverkan attitydersom en
till sådant våld. regeringenVi föreslår initiativ till liknande kampanjatt tar en
i Sverige.

skolan liksom i ungdomsarbeteI måste uppmärksam på detannat man vara
våld flickor och kvinnor för. Vi viktigtdet utvecklautsätts äratt attsom anser
modeller for hur våld kvinnor skall kunna i bl.a. skolunder-mäns mot tas upp
visningen och under värnplikten.

Socialtjänsten kapitel 5

kapitel 5 vi de problem förknippade med socialtjänstens hand-I ärtar upp som
läggning ärenden med anknytning till kvinnovåld.av

Vi medvetenheten socialtjänsten beträffar före-måste öka hos vadattanser
komsten våld kvinnor, dess orsaker och konsekvenser. Detta gäller såvälmotav

handläggarnivå chefs- politikernivå.på ochpåsom
socialtjänstenInom det utvecklas metoder leder till förbättrademåste som

insatser för kvinnor för våld. Vi föreslår denna uppmärk-utsätts attsom grupp
särskilt i den socialtjänstlag föreslagits Socialtjänstkommit-sammas nya som av

lagenAv den bör således framgå socialtjänsten skall verka förtén. att attnya
kvinnor eller har varit för får stöd ochvåld och andraär övergrepputsattasom
hjälp förändra sin situation.att

Vi betonar också vikten med kvin-kommunerna beaktar arbetetatt utsattaav
i sin verksamhetsplanering och avdelas för ändamålet. Viattnor resurser

föreslår handlingsplaner för dennasärskilda utarbetasatt grupp.
Socialtjänstkommittén föreslagit socialtjänsthar kommunens gångatt en om

skall kommunfullmäktige betydelsefullaåret social tillrapportavge en om
förändringar inträffar sociala förhållandena i kommunen. Vii de attansersom

våld ii det sammanhanget bör uppmärksamma förekomsten näraävenman av
relationer. redovisa åtgärderSocialtjänsten bör därför i sin deävenrapport som
socialtjänsten har vidtagit för komma till med detoch andra aktörer rättaatt
problemet.

särskildaVi socialtjänsten i varje kommun bör utarbetaockså åt-attanser
kvinnorgärdsprogram, sikte hur bästa skallpå sätt mötatar somsom man

kvinnorna,för vilka insatser kan erbjudas barnen ochvåld ochutsätts som
frivilli-inom socialtjänstens liksom andra samhällsinstanser ochmännen avram,

informera deorganisationer. Socialtjänsten bör också aktivtga om resurser som
finns inom socialtjänstens och tillgängliga för kvinnor ärär utsattasomram som
för våld och andra övergrepp.
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särskiltfårsocialsekreterare,eller fleraVarje bör avdelakommun ettsomen
särskildbörsocialsekreterareför våld. Dessaför kvinnor utsätts gessomansvar

kompetenshöj-syftar tillhandledning. Förslagetoch regelbundenutbildning en
effektivitetsvinster.medförakan förväntasning hos socialtjänsten och

rådutarbeta allmännafår i uppdragslutligen SocialstyrelsenVi föreslår attatt
rådkvinnor.våld Dessafrågorhandläggning rörför socialtjänstens motsomav

och metodervilka målsocialtjänstledning för kommunernaskan somomge
Även barnenför våld.kvinnori arbetet medvägledandebör utsattssomvara

sammanhang.uppmärksammas i dettabör

sjukvården kapitel 6ochHälso-

misshandlatsvåldtagits ochför kvinnordelbetänkandetVi har i Ett centrum som
förochnationellt kompetens-1994:56 föreslagitSOU resurscentrumettatt

inrättas. Dettamisshandel skall ärför våldtäkt ochkvinnor centrumutsattssom
ViUppsala. betonarsjukhuset ivid Akademiskauppbyggnadunder attnu

försjukvården basochi landet där hälso- utgörbli det endainte börcentrumet
ochbildas,sådanaangelägetdetverksamheten. Tvärtom är centrumatt nya

specialiseradfinnssmåningomvarje landstingdet i såmålet bör att envara
våld och andraför övergrepp.för kvinnor utsattssomresurs

Även övergripandemeningbehövs det enligt vårsjukvårdenför hälso- och ett
utarbeta all-i uppdragSocialstyrelsenVi föreslårpolicydokument. attatt ges
för kvinnorsina insatserutformasjukvården börhur hälso- ochråd förmänna

målinnehålla deframför alltbörvåld. sådant dokumentför Ett somutsattssom
verksamheten.gälla förbör

och andraför sexuellaför kvinnortill psykoterapiTillgången utsattssom
den kamp deberättatkvinnor harbegränsad.mycket Mångaärövergrepp om

angelägetmycketmening detEnligtnödvändig terapi. vår ärför fåfått föra att
psykoterapi,kan få närvåld och andraför övergreppkvinnor utsattsatt som

tillrimlig tid ochinomkvinnornaerbjudaskunnasådan erfordras. Detta måste
behövakanför dennainte detVi utesluterrimlig kostnad för dem. att gruppen

tillgodosevårdgaranti förbegränsadåtminstoneforminföras någon attav --
inompågårförändringardebakgrundkvinnornas behov. Mot stora somav

utforma deförsökafrån närmarevi dock avståttsjukvården harhälso- och att
garanti.för sådanförutsättningarna en

rättsintyg.tillanknytningfrågor medbehandlas olikakapitel 6I även

kapitel 7organisationerFrivilliga

drabbatsharhjälp kvinnorpsykologiskpraktisk ochKvinnojourerna somger
upprepningskydd och förebygger på så sättkvinnornabrott. De avengerav
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våldet. Jourernas insatser har betydelse för många kvinnor.stor Resurs-utsatta
brist försvårar dock möjligheterna effektiv hjälp.att ge

Kvinnojourerna bör enligt vår mening få ökade möjligheter anställaatt perso-
nal, dem arbetar i jourerna handledningatt och utveckla sina verk-ge som att
samheter i övrigt. För närvarande utgår miljoner kr iår statsbidrag tilltre per
kvinnojourernas lokala utvecklingsarbete. Vi föreslår statsbidraget till deatt
lokala kvinnojourernas stöd- och utvecklingsarbete ökas med tio miljoner kr per
år. Det föreslagna beloppet, 13 miljoner kr, ungefär hälften demotsvarar av
bidrag kvinnojourerna erhåller från kommuner och andra bidragsgivaresom
tillsammans. Med sådant tillskott till kvinnojourerna skapas förutsättningarett
för stabil verksamhet vid jourerna.en mera

Även brottsofferjourerna arbetar med informera och hjälpa kvinnoratt som
för våld och sexuella övergrepp. Inom mansjourernautsatts har det börjat växa

fram verksamheter behandling för med våldsproblematik.män Insatsersom ger
slagnämnt enligtär vår mening värde. Vi föreslår statligt stödav nu stort ettav

på miljonertvå kr tillår brottsofferjourer för arbete med våldsutsattaper
kvinnor och till organisationer erbjuder behandling för med våldspro-mänsom
blematik.

Socialtjänstkommittén har framhållit vikten socialtjänsten stödjer frivil-attav
ligt socialt arbete. Kommittén har föreslagitäven den socialtjänstlagenatt nya
skall innehålla särskild bestämmelse detta. Eftersom kvinnojourerna i såen om

utsträckning utför arbete ankommerstor på socialtjänsten bör bestämmelsensom
enligt meningvår särskilt sikte på ekonomiskt stöd till kvinnojourerna.ta

Myndigheterna inom rättsväsendet kapitel 8

I kapitel 8 behandlas frågor myndigheternarör inom rättsväsendet.som
Vi polismyndigheterna bör utarbeta särskilda åtgärdsprogram be-attanser

träffande sin handläggning ärenden våld kvinnor. Polismyndig-rör motav som
heterna bör också utarbeta särskilda informationsbroschyrer riktade tillärsom
kvinnor har för våld och andra övergrepp.utsattssom

Enligt vår mening måste metoder sökas kan bidra till ärenden rörattsom som
våld och andra övergrepp kvinnor behandlas effektivare. Någon polismyn-mot
dighet bör därför få i uppdrag utarbeta modeller för arbetet med ärendenatt som
har samband med våldsbrott riktade kvinnor. Inom för sådanmot ramen en
försöksverksamhet bör även på vilketpröva olika registersystemsätt kanman
användas för effektivisera kampen kvinnovåldet.att mot

Vi föreslår vidare försöksverksamhet intensivövervakningmed med elektro-en
nisk kontroll beträffande intemän kan förmås respektera meddeladeattsom
besöksförbud. Vi föreslår Rikspolisstyrelsen i uppdrag utreda förut-att attges
sättningarna för sådan försöksverksamhet. Eventuellt skulle det fördelak-en vara
tigt sådan försöksverksamhet samordnas med den verksamhet medom en
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fangelsedömda pågår.intensivövervakning vissa nusomav
kvinnaförmöjligtdetskapasbör gör attrutinerVi snarast enatt somanser

detVihon behöver.skyddsutrustningtill dentillgång attalltid snabbt anser
livvakts-kvinnorför särskiltmöjigtfortsättningsvis bör attutsattaäven vara

ocksåotillräckliga. Det äringripandemindre ärmetoderskydd, ärnär som
böreffektivt skyddhuranalyseraangelägetmening närmareenligt vår ettatt

utvärdering debehövsbehov.olika kvinnors Detutformas för avnoggrannen
föreslåroch vihittills harkvinnor använts,skydd attmetoder för somav

i uppdragrådet fårBrottsförebyggandesamarbete medRikspolisstyrelsen i att
utvärdering.sådangöra en

förhållandenpessimism ietableradförhandoftahar påoch åklagarePoliser en
relatio-ikvinnor näraandravåld ochinnefattar övergreppärendentill motsom

ärenden.driva sådanautreda ochbenägenhetockså deraspåverkarDetta attner.
anledningen tillsällanintei utredningenmedverka utgör attoviljaKvinnans att

i målförundersökningsledarepolisen i allmänhetIdagskrivsärenden är somav.
processrättslighar störreåklagarna,Vimisshandel.gäller att ensomanser

misshandelärendeni alla rörforundersökningsledareerfarenhet, bör somvara
medbekantaoch gärningsmannen ärkvinnankvinna närmot enmanav en

misshandeln inte ärvarandra, dvs. även grov.om
handläggning ärendendomstolarsochåklagaresfrågorOlika rör omavsom

mening utvecklasenligt vårbör ocksåkvinnorandravåld och övergrepp mot
verksamhetsområde. Det ärrespektiveförpolicydokumenti särskildanärmare

våldärendenprioriterar röroch domstolar motåklagarebådeangeläget somatt
relationer.ikvinnor nära

kapitel 9Samverkan

regel-framhållsenskildaorganisationer ochmyndigheter,mellanSamverkan
kvin-våldmotverkagällerstrategin detviktigasteden när motmässigt attsom

ochkvinnorvåldinställning tillmyndigheternasbeydelse för motAv stornor.
desådant våld ärfrågoroch andra i rörmyndighetersamarbete mellantill som

anställda.sinaledningsorganlokalaregionala ochcentrala,signaler gersom
myndighetssamarbeteprojekt förfrånerfarenheterredovisas bl.a.kapitletI ett

årSocialstyrelsen undersamordningunder trekvinnomisshandelvid avsom
bedrivits i fem län.

sjukvården harhälso- ochsocialtjänsten ochkapitlensärskildadeI om
för derådallmännautarbetauppdragfår iSocialstyrelsenföreslagit attatt

tillanknytningmedhandläggning ärendenverksamhetsområdenasnämnda av
Även policydokument,sådanarättsväsendet skulle hakvinnor.våld nyttamot av

DomstolsverketochRiksåklagarenRikspolisstyrelsen,därförvi föreslåroch att
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i uppdrag och for sitt verksamhetsområde, framatt, policydoku-ges var taen
i vilka bör formuleras principer för handläggningenment ärenden medav

anknytning till våld kvinnor.mot

Nya straftbestämmelser kapitel 11

Sexualbrotten

Vid vår brottsbalkensöversyn bestämmelser har vi i enlighet med våraav
direktiv haft kvinnoperspektivet i fokus. Vi föreslår vissa genomgripande

Ändringarnaförändringar i sjätte kapitlet brottsbalken. bl.a. fråganrör vilkaom
sexuella handlingar skall krävas för för våldtäkt, och detnärsom ansvar -
gäller sexuella övergrepp barn vilka handlingar i Övrigt barnetmot mot som-
skall krävas för for våldtäkt. Lagtexten bör ligga så verklighetennäraansvar

möjligt och vi föreslår därför språkliga ändringar i flertal lagrum i sjättesom ett
kapitlet. Det gäller framför allt ifråga begreppet "sexuellt umgänge".om

Något bärande skäl begränsa våldtäktsbrottet till sarnlagshandlingar elleratt
sexualhandlingar jämförligaär med samlag finns inte. Genom densom att

handlingensexuella utifrån kvinnligtavgränsas perspektiv saknas anledningett
skilja mellan olika fysisktsätt utnyttja kvinnaatt sexuellt. Allt sådantatt en

handlande idag innefattas i begreppet sexuellt skall omfattasumgängesom av
våldtäktsbestämrnelsen.

Uttrycket sexuellt förumgänge dock tanken till frivillig och ömsesidigen
sexualakt mellan två Vid våldtäkt varje inslagär ömsesidighetpersoner. av
utesluten. Mot denna bakgrund uttrycketär sexuellt direktumgänge olämpligt
för beskriva den sexuella handlingen förgripernär sigatt sexuellt påen person

Gärningen framstår i stället utnyttjandeen annan ettperson. som av en annan
kropp för sexuella syften. Rekvisitet "tvingar till samlagpersons egna annan

eller därmed jämförligt sexuellt umgänge" i 6 kap. § brottsbalken1 bör ersättas
med rekvisitet "tilltvingar sig samlag eller sexuellt utnyttjar".sätt Detannat

uttrycket sexuellt utnyttjar sexuella handlingar idagnya avser samma som avses
med begreppet sexuellt umgänge.

Våldtäktsparagrafen ändras också såtillvida första stycket behandlar brottatt
begås kvinna. I andra stycke behandlas övriga kon-motsom ettav en man en

stellationer såvitt gärningsman/offer.avser
I vårt uppdrag ingår skyddetöverväga för flickorävenatt övergreppmot av

skilda slag, däribland sexuellt våld. Vi sexuellt utnyttjande barnatt ettanser av
under 15 år skall bestraffas på motsvarande våldtäktsätt motsom en vuxen
kvinna. Detta bör gälla förekommittvång eller inte. Attoavsett om en vuxen

forövat våldtäkt barn, inte har våld kananvänt mycket välmot ettman, som
bero på barnet överhuvudtaget inte haft möjlighetnågonatt motstånd.göraatt
Däremot torde barnetövergreppen regelmässigt förenade med psykisktmot vara
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maktmissbruk ochintegritet. Deteller hanshennesallvarliga hotvåld och mot
barnettillsig skyldiggärningsmannen görhänsynslöshet gentemotden som

videller hotetfysiska våldet övergreppdetfall lika moti dessaväger tungt som
föreligger inte.straffvärdeskillnad ikvinna. Någonvuxenen

sexuellainföras. Allasålundabörvåldtäkt barnstraffbudEtt motnytt om
§§ brotts-6 kap. 1-4underidag fallerunder 15 år,barnövergrepp mot ett som

sexuellabeskriva denbestämmelsen. Fördenskall omfattasbalken, attnyaav
begreppetutnyttjar,sexuelltbegreppetanvändshandlingen motsvararsom

detföreslagitvad närmedRekvisitet överensstämmersexuellt umgänge.
medsvårhetsgrader i likhetidelasBrottetvåldtäktgäller tremot vuxna.

bör sålundanormalfalletStraffet istraffskalor.och medvåldtäktsbrottet samma
hänsyn tillmedOm brottetår.och högsti lägst tvåtill fängelseuppgå sex
till fängel-dömasallvarligt börmindreomständighetersärskilda är att anse som
fängelse ibörvåldtäkt barnStraffskalan föri högst fyra år. mot varagrovse

tiofyra och högst år.lägst
nuvarandebrottsbalken bör dei 6 kap.tidigare ändringarföljdSom aven

utnyttjande ochsexuellt§3sexuellt tvång,i 2 §straffbestämmelserna omom
paragraf, 3tillförasunderårigutnyttjandesexuellt§4 samman en nyavom

fyllda 15 år. Brottetsexualbrott ärbestämmelsernanär mot personer somavser
uttrycketbeskrivs medhandlingensexuellautnyttjande. Densexuelltbenämns

med begreppetidaghandlingarutnyttjar ochsexuellt avsessomavser samma
normal-Straffet föri sak.ändringsålunda ingenföreslåssexuellt Härumgänge.

sexuelltStraffskalan för utnytt-fängelse i högst två år.skall grovtbrottet vara
förändring vadNågonår.och högstfängelse i lägstföreslåsjande ett sexvara

åsyftas inte.straffvärdeolika sexualbrottensdeavser
blivit för-brottsbeskrivningenofredande harsexuelltbrottetdet gällerNär

och mindre påreaktionsamhälleligsikte på attocksååldrad. Denna tar enmer
med bestäm-handlingarDeenskildriktas avsesmot somangreppet person.en

integritetskränkning, detdenbeskriveruttryckas ikan bättremelsen termer som
Vissastraffstadgandet.medtrakassererierofredande och de typer avsom avses

förslag.med vårttydliggörsvilketstadgandet,omfattastrakasseriersexuella av
Ändringarna kriminaliseringensändringNågonterminologiskär natur. avav

avsedd.interäckvidd är
brott enligtvissaavslöja grövreunderlåtenhetvidådömasbör ävenAnsvar att
barn,våldtäktvåldtäkt,våldtäkt,gällerbrottsbalken. Det mot6 kap. grovgrov

ochkoppleri. Varochutnyttjandesexuelltbarn,våldtäkt grovt engrovtmot
förskall hafärdesådant brott å attärkännedom ettfår ansvarettattomsom

avslöjas.brottet
ändringredaktionelli 6 kap.åtalsbestämmelsen görssärskildadenI somen
barn.våldtäktbestämmelseförslagetföranledd motär omom en nyav
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brottsballcsbrottAndra

Kvinnor ofta offer för såväl misshandelsbrottär olika brott frihet ochmotsom
Ändåfrid. brottsoffret i de olika straffbestämmelserna "han/honom".anges som

Lagtexten bör utformas med terminologi ligger så verklighetennäraen som som
möjligt. Beträffande vissa brottsrekvisit språkbruket i gällandeattanser nu
lag sig ålderdomligt och, inte minst kvinnoperspektiv, i hög gradter ettur
verklighetsfrännnande. Vissa språkliga ändringar beträffande antal brott iett
vissa brottsbalkskapitel bör därför ske. Vissa förändringar i föreslåssak be-
träffande brottet olaga hot, åtalsbestämmelsen i kap. brottsbalken5 och be-
stämmelserna straffmätning.om

I bestämmelsen olaga hot föreslås språklig ändring i syfte, inte minstom en
kvinnoperspektiv, lagtexten verklighetsanpassad.göra Iett att ett nyttur mer

tredje stycke i förslagvårt vissa faktorer bör vid bedöm-medtasanges som
ningen brottet skall hänföras till den graden. finnssvårare Det anledningav om

från samhällets sida kraftigt markera allvaret i all olaglig användningatt av
Att bli för vapenhot ofta traumatisk upplevelse. Hotärutsatt ettvapen. en som
med särskilt farliga bör regelmässigt hänföras till den gradenutövas vapen grova

brott. framförHärmed allt skjutvapen och knivar och föremålav avses som av
Ändringenoffret uppfattas särskilt farliga. innebär skärpning straffetsom en av

då sådana vapenhot förekommit. Andra faktorer bör medföra brottetattsom
skall hotet särskilt farlig gärning eller hotetärgrovt att avsettanses en om
riktats intar särskilt ställning. gäller detnågon Detsammamot utsattsom en om

fråga upprepade allvarliga hot. den graden brottFör börär om grova av en
särskild brottsrubricering, införas.olaga hot,grovt

Ofredandebrottet ändras språkligt i syfte terminologin till deatt anpassa van-
formerna ofredande.ligaste ändring i sak såvitt de straffbaraNågonav avser

handlingarna dock inte avsedd.är
bestämmelsen förolämpning vissa ändringar i syfteI i språkligtgörs attom

hänseende förtydliga lagtexten. finns anledning behandla förolämpningDet att
med anspelning kön med allvar det gäller anspelningpå någons närsamma som

hudfärg Vi föreslår därför tillägg i 5 kap. 5 § första stycketpå ettras, m.m.
tredje punkten brottsbalken innebär målsäganden brottet tillatt,som angerom
åtal och åtal särskilda skäl kan påkallat åklagarenallmän synpunkt,av anses ur
får åtala för förolämpning anspelning kön.någon med på denmot personens
Samma åtalsregel bör gälla vid förolämpning med anspelningnågon påmot en

läggning inte, försexuella och närvarande, endast vid anspelningpersons som
någons homosexuella läggning.på

Bestämmelsen i 29 kap. brottsbalken, reglerar de omständighetersom som
skall försvårande vid straffmätningen, bör utvidgas. Motivet kränkaattvara

grund kön bör beaktas särskilt vid bedömning straffvärdet.någon på av av



Sammanfattning22

Könsstympning

deomskärelse kvinnor börsärskilda lagen 1982:316 med förbudI den mot av
uttryck för vad demedstraffbara handlingarna betecknas term som geren

könsstympning.innebär, nämligen Lagenskriminaliserade ingreppen faktiskt en
kvinnor".förbud könsstympningrubrik därför ändras till "lag medbör mot av

"könsstympning"."omskärelse" i § bytas ordet NågonOrdet 1 bör ut mot
kriminaliseringens räckvidd inte.ändring såvitt avsesavser

skulle kunnasig omständigheternaEftersom svårligen kan tänka att varman
kvinnas kön bör bötermildrande vid ingrepp innebär stympasattett ensom

fängelse i högststraffskalan. Straffet för normalbrottet börutmönstras varaur
huruvi-kriterierna för bedömningenfyra Vi föreslår också ändringår. avaven

"medfört livsfara",Sålunda bör kriteriernada brottet skall grovt.somanses
Straffminimum för detkroppsskada" och "allvarlig sjukdom" utgå."svår grova

Förslaget innebärförslag fängelse i två år.brottet kommer enligt vårt utgöraatt
beträffandeför normalbrottetkraftig skärpning straffet såvälsålunda somaven

till underlåtenhetoch stämpling brottdet brottet. Förberedelse attsamtgrova
straffbart.avslöja brott bör vara

kvinnofridsbrottbrottsbalkenbrottEtt inytt -

där hon blivittid levt i förhållandekvinna under längre harFör ettenen som
fysiskainte främst de enskildaför det övergrep-övergrepp ärutsatt av en man

möjligtsituation. Ofta det intekarakteriserar kvinnansi sig ärutsattapen som
iVerklighetenför kvinnan i detalj beskriva och ärövergreppen.vart ettatt av

präglad våld ochtillvaro varit heltsådan kvinnansstället många gånger att av
har till undan-och tidsperioder våld hörtVåldet har varit det normala,hot. utan

Kvinnan beskriver därför övergreppentagen. som en process.
betraktargärningar. Om intestraffrätt fokuserar enskilda gär-Vår man

helhetsperspektivetriski föreliggerningarna led pågående attett processsom en
fråntid har fåttförlorat. kvinna under lång utstå övergreppgår En ensom

kriminalise-för olika gärningarinte blivit offer ärnärstående har bara somman
för be-kvinnan blivitenligt gällande bestämmelser. Ofta harrade även utsattnu
kanskei straffbud. Mannenteenden for närvarande inte någotupptassom

förbjudertelefon eller nycklar,tillhörigheterundangömmer gemensamma som
nedsättande till henne.träffa släktingar och eller talarkvinnan vänneratt

framförkvinnofridsbrott. BrottetVi föreslår brott i brottsbalken, tarett nytt
makar,det kan gällakvinnorallt sikte våld och andrapå övergrepp mot sam--

siktetill Bestämmelseni relationermödrar eller döttrar män.bor, nära tar-
effektivtkriminaliserade, på sättintevissa beteendenpå är ettsommensom

utslagdetta brottpsykisk ärtill skapa den situationbidrar ettterroratt somav
krimina-redan idagolika handlingar, ärhänsyn till radDessutom tas somenav.
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liserade i olika straffstadganden, misshandelsåsom och olaga hot. straffan-För
bör det tillräckligt de olika straffbara handlingarna preciseradeärattsvar vara

till sin karaktär och de har utförts inom bestämd tidsperiod. Däremot skallatt en
det inte nödvändigt tidsmässigt varje handling i detalj.attvara ange

skallDet krävas gärningsmarmen använder våld eller våld ellerhotatt om
offret för fysisk eller psykisk påverkan. Gemensamt för deutsätter annan

straffbara förfarandena de skall varaktigtägnade kränka kvin-är att attvara
nans/offrets integritet och skada hennes självkänsla.

Straffet för brottet bör fängelse i lägst och högst år.ettvara sex
Brottet således i första hand sikte skydda kvinnor frånpå övergrepptar att av

kan finnas fall där sig skyldig tillDet detta brottmän. gör moten man en annan
vissa fall kan kvinna förövare.I tänkas Det råder dock inteävenman. en vara

tvekan gärningsmannen inågon regel kommer och offretatt attom vara manen
kvinna. förhållande bör tydliggöras, och paragrafenDetta bör därför delasen

i olika stycken.tvåupp
framför allt brott frihet och frid och bör därför placerasBrottet utgör ett mot

frihets- och fridsbrotten i fjärdebland brottsbalkens kapitel. Vi har valt att
kvinnofridsbrottrubricera brottet respektive fridsbrott. Vi föreslår bestäm-att

melsen intas i 4en ny a

Sekretessfrågor kapitel 10

Sekretesslagen

§ femte från14 kap. 2 stycket sekretesslagen 1980: 100 finns vissa undantagI
och sjukvårdssekretessen socialtjänstsekretessen det gällerbl.a. hälso- och när

lämna uppgifter misstanke brott till polis och åldagare. Förangåratt som om
får endast såvitt misstanke brottnärvarande gäller uppgift lämnas angåratt om

för vilket föreskrivet lindrigare straff fängelse praktikeninte två år. I äränär
våldtäktdet, såvitt kvinnor, endast kvinna har förutsattsvuxna om enavser

oförhindradinom hälso- och sjukvården och socialtjänstenpersonalen ärsom
18polisanmäla Vid misstanke brott den under årbrottet. äratt mot somom

gjorts i sådana fall hindrarhar dock ytterligare genombrott vårdsekretessen. I
socialtjänsteninte sekretessen personal inom hälso- och sjukvården ochatt

förutsättning frågalämnar uppgifter till polis och åklagare, under det äratt om
brott enligt 6 kap. brottsbalken.4 eller

sekretess-kyrkans församlingsvårdande verksamhet gällerFör svenska samma
förlämna uppgifter till rättsvårdande myndigheterregler det gällernär att som

sjukvården och socialtjänsten.hälso- och
falli vissabeivra våldsbrott och förhindra våldIntresset måsteupprepatattav

Framförfå den enskilda intresse integritet och sekretess.överta personens av
riktar sig närstående, där våldet tenderarallt gäller detta övergrepp attmotsom
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och därvid också bli Det vilket samhället våldgrövre. sätt påupprepas ser
sig kvinnorriktar viktig faktor i kampen sådana brott.utgörmot motsom en

Om och sjukvårdenhälso- och sociala myndigheter förhåller sig passiva trots
det eller mindre uppenbart för kvinnan varit fördemäratt att utsatt t.ex.mer
mycket allvarligt misshandelbrott, blir detta signal till såväl kvinnanett somen

samhället inte bryr sig han förgriper sig henne. Det äratt att motmalmen, om
därför viktig markering hälso- och sjukvården och socialtjänsten,att utanen
oöverstigliga hinder sekretess, kan misstankar livshotandeanmäla t.ex.av om
och allvarlig misshandel till rättsvårdande myndigheter.annan

Vi föreslår sekretesslagen ändras sekretess inte hindrar ochså hälso-att att att
sjukvården och socialtjänsten lämnar uppgifter till polis och åklagare, detnär
föreligger misstanke för misshandel enligt 3 kap.att utsattsom en person grov

§ kvinnofridsbrott respektive enligt §6 brottsbalken, fridsbrott kap.4 4 a
brottsbalken och sexuellt utnyttjande enligt 6 3 § brottsbalken.kap. Degrovt

får enligt förslagnämnda brotten har eller minimistraff fängelsevåra påett ett
förelig-uppgiftslärrmande bör enligt vår mening framför allt ske detår. Ett när

påtaglig risk våldet skall eller kvinna förnäratt utsattsger en upprepas en
livsfarligt våld.

Enligt mening offentlig privatvår bör Sekretessregler gälla i såvälsamma som
tjänst. bör fallet såvitt svenska kyrkans församlings-Detsamma ävenvara avser

verksamhet.vårdande

Rättegångsbalken

möjlig-hälso- och sjukvården och socialtjänsten skallFörslaget störreatt ges
uppgifter vid misstanke allvarligaheter hinder sekretess lämnaatt ututan omav

polis och åklagare bör också i förhållande till det s.k. fråge-våldsbrott till ses
ställaförbudet i 36 kap. 5 § rättegångsbalken. begränsar möjligheternaDetta att

tillhör vissa angivna yrkesgrupper, framför allt personalfrågor till vittneett som
brott vivårdsektorn. Vi föreslår frågeförbudet får vika vid de därinom att

viduppmjukning vårdsekretessen enligt sekretesslagen, dvs.föreslagit aven
fridsbrott och sexuelltmisshandel, kvinnofrids- respektivebrotten grovtgrov

utnyttjande.

Identitetsbyte

kompliceradfmgerade personuppgifter särskiltPrövningen begäran äromav en
kvinnan skyddaskvinna har barn och behöverdet gäller smånär moten som

och fadernfall vårdnaden barnet anförtrotts modernfar. debarnets I om ensam
dock, enligttillerkänts till med barnet bör det vårdomstol inte rätt umgängeav

fingeradeför och barnet skall fåmening, inte föreligga hinder modernatt
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personuppgifter.
Om barn har medgetts använda fingeraderätt personuppgifter ochett att

barnets förälder väcker talan vårdnad eller med barnet kanumgänge tvek-om
samhet uppstå vilket forum det korrekta. Vi föreslårär förtydligadeettom som

den forumregel för vårdnads- och umgängestvister finns i 6 kap. §17av som
föräldrabalken. Förslaget innebär Stockholms tingsrätt skall behörigatt vara
domstol inte bara fallet idag forum saknas,är när även närannat utansom- -
barnets verkliga hemvist inte kan fastställas därför barnet har medgettsatt
fingerade personuppgifter.

Straffmätning kapitel 12m.m.

Nyligen har det genomförts undersökning domstolarnas straffmätnings-en av
praxis vid vissa våldsbrott. Vi föreslår i kapitel 12 regeringen låterattgrova
genomföra undersökning domstolarnas straffmätning och straffvärdereso-en av

också vid andra våldsbrott de allra En sådan undersökningän grövsta.nemang
bör könsperspektiv.göras ettur

Vi det angeläget psykoterapeutisk behandling kan män görattanser ges som
sig skyldiga till sexualbrott eller andra våldsbrott riktade kvinnor,mot t.ex.
upprepad misshandel närstående. Kriminalvårdsstyrelsen har nyligenmot en

handlingsprogram för utbyggnad behandlingsresurserna förpresenterat ett av
sexualbrottsdömda. dock sikteProgrammet inte döms förpå andramäntar som

våldsbrott riktade kvinnor. Kriminalvårdsstyrelsen har uppskattattyper motav
000l årligen ådöms fängelsestraff för sådana brott. Vi har inteatt ca personer

haft praktiska möjligheter kartlägga vilka behov finns det gällernäratt som
behandling för dessa och föreslår därför regeringen uppdrarmän Kriminal-att
vårdsstyrelsen sådan kartläggning. Kriminalvårdsstyrelsen bör igöraatt en
samband därmed utarbeta handlingsprogram för hur denna behandling skallett
kunna byggas ut.

Sexuella trakasserier kapitel 13

Sexuella trakasserier form könsrelaterat våld, och i likhet medär annaten av
våld kvinnor isexuella trakasserier utsträckning dolt problem.ärmot stor ett
Undersökningar har dock visat sexuella trakasserier inte alls ovanligt iäratt
arbetslivet och inom utbildningsväsendet.

Varje arbetsgivare skall 6 § jämställdhetslagen 1991:433 förenligt verka att
inte arbetstagarenågon för sexuella trakasserier. 22 § jämställdhetslagenutsätts
innehåller klart förbud för arbetsgivaren trakassera arbetstagareett att en som
awisat sexuella från arbetsgivarens sida.närmanden Endast den sistnämnda
bestämmelsen dock sanktionerad med skadeståndskyldighet.är
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pekat påskrivelse till regeringenJämO iharämställdhetsombudsmannenJ en
arbetsplat-trakasserier påsexuellavilket frågandetkonsekvenser sätt omav

skadeståndssanktionerade förbu-jämställdhetslagen, eftersom detiregleratssen
isådana. Vitrakasseriernasexuellasikte dei 22 § inte pådet tar anser,som
iregelmedbör kompletterasjämställdhetslagenmed JämO,likhet att somen

förkvinnaförarbetsgivaren ansvarig utsättshållervissa situationer enom
komplicerad, ochdocksina arbetskamrater. Frågan ärtrakasseriersexuella av

ordning.utredning i särskildfördärför bli föremålden bör

kapitel 14särskiltVissa utsatta grupper

belyser vikapitel 14för våld. Isårbara desärskilt utsättsnärNågra ärgrupper
medoch kvinnorinvandrarbakgrund, äldre kvinnorkvinnor medsituationen för

våld.förkvinnormissbrukande utsättstonårsflickorfunktionshinder, samt som
iuppehållstillståndmedlösa problemetskallfråga hurangelägen ärEn man

Tillvåld sinförhär i landetutländsk kvinna utsättsförSverige man.avsomen
kvinnaninvandringsprövning riskeraruppskjutenpraxis med s.k. attföljd enav

förhennehanfrån utsätterhärifrån hon bryterutvisas trots attmannen,uppom
Vioacceptabel.enligt meningrättstillämpningen vårnuvarande ärvåld. Den

våld sinaforkvinnorinvandrade utsättsdärför frågan hurföreslår att avsom
särskildutreds ihär i landettillförsäkrasskall kunna rättenmän stannaatt

ordning.
i krimi-till innehållettillgångsammanhang begärthar i olikaInvandrarverket

fråganbeträffande prövarpolisregister närellernal- uppe-ommanmannen,
snabb anknyt-s.k.till Sverigekommitför kvinnahållstillstånd som ensomen

rimlig.lnvandrarverkets begäran ärning. Vi attanser

kapitel 15misshandelsmiljöeriBarn

hjälp och stöd.behovmycketmisshandlats hartill kvinnorBarn stortett avsom
detföreliggersvårigheter näroch debarns behovanledning dessaMed somav

för barnvillkoren växeri kapitel 15föreslårbehoven,gäller möta attatt som
sådanordning.i särskilt Enför utredningblir föremålmisshandelsmiljöeriupp

perspek-pojkarssåväl flickorsoch, utifrånbredbör hautredning ansats somen
livssituation.barnensfrågortiv, olika rörta somupp

ochavseenden,komplicerade i olikaoftavårdnad och ärTvister umgängeom
far.barnets Inteför våld frånbarnetssituationensärskilt närsvår är utsattsmor

relationeroch godabehovbarns närafall principeni dessasällan måste avom
familjinomochvika. Våldfadern övergreppmodern ochmed både en

Vivälbefinnande.psykiskafara för barnetspåtaglighögstmedför nämligen en
gällerdetrestriktivdomstolen bör närbakgrund härav attattmot varaanser
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fadernmedge vårdnad eller i de fall han våld famil-umgänge utövat någonmot
jemedlem. Nuvarande lagstiftning, sikte barnets bästa, hindrar intetarsom

sådan tillämpning.en

Utbildningsfrågor kapitel 16

Vi har kartlagt i vilken utsträckning våld kvinnor i den grund-mot tas upp
läggande högskoleutbildningen för socionomer, läkare, sjuksköterskor, psykolo-

jurister och poliser. Kartläggningen visar våld kvinnor i mycketatt motger,
liten omfattning belyses utbildningarna.i Vi det bör klargörasatt attanser
jämställdhet och könsaspekter skall belyses i all högskoleutbildning och föreslår

1 kap. §5 högskolelagen 1992:1434 förtydligas i detta avseende.att
examensordningenI mål för olikaoch examina. vissa hög-poäng Föranges

skoleutbildningar, direkt förbereder för speciella yrken, harsom mera examens-
ordningen särskilda målbeskrivningar. Vi föreslår examensordningen ochatt
dess målbeskrivningar för utbildningen de berörda yrkesgruppernaav ovan
kompletteras, så det klart framgår våld kvinnor och andra könsaspek-att att mot

skall belysas i deras utbildning. börDetsamma gälla för polisutbildningen,ter
vilken intedock regleras i examensordningen.

Vi föreslår Högskoleverket i uppdrag följa utvecklingen huratt attges av
frågor jämställdhet mellan kvinnor och beaktas i undervisningenmän vidom

högskolor. Verketvåra bör regelbundet till regeringen läget.rapportera om
mycket viktigtDet verksamma yrkesgrupperär inom socialtjänsten,att nu

hälso- och sjukvården och rättsväsendet fortbildas i frågor har sambandsom
med våld kvinnor. Vi föreslår under budgetårnästa avsättermot att staten tre

förmiljoner kr sådan fortbildningsverksamhet.

förslagVåra sålunda områden,berör många det varken möjligt ellerärmen
lämpligt inbördes förslagenrangordna efter angelägenhet. Enligt våratt upp-
fattning behövs inom alladet åtgärder de områden vi behandlar och åt-som
gärderna brådskar. Våld och andra kvinnor bör fortsättningsvisövergrepp mot
inte fråga helst förbigår med tystnad. iDet stället hög tidärvara en som man

börja kvinnorvåldet det allvarliga samhällsproblem det är.att motse som
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Författningsförslag

Förslag till

1980: 100ändring i sekretesslagenLag om

Härigenom föreskrivs kap. 2 § sekretesslagen 1980:100 skall ha14att
följande lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

14 kap.
§2

i § lämnas tillSekretess hindrar inte uppgift i fall 1änatt annat som avses
myndighet, uppgiften behövs där förom

frånförundersökning, ärende disciplinansvar eller skiljanderättegång, om
rättsligt förfarande vid myndighetenanställning eller jämförbart motannat

vid myndighet där uppgiftenrörande hans deltagande i verksamheten dennågon
förekommer,

före-den myndighet där uppgiften2. omprövning beslut eller åtgärd avav
kommer, eller

uppgiften förekommer.tillsyn eller revision hos den myndighet däröver
uppgift lämnas i muntligt eller skriftligt yttrandeSekretess hindrar inte att av

bedriver förundersökning i brott-sakkunnig till domstol eller myndighet som
mål.

telefonnummer ochSekretess hindrar inte uppgift enskilds adress,att om
uppgiften där för delgivningarbetsplats lämnas till myndighet, behövsomen

myndighetenligt delgivningslagen 1970:428. Uppgift hos driver tele-som
telefonnummer får dock, den enskilde hos myndig-verksamhet enskildsom om

Senaste lydelse SFS 1994:86
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

omfattashemligt och uppgiftenheten begärt abonnemanget skall hållasatt av
den myndighetlämnas endastsekretess enligt 9 kap. 8 § tredje stycket, ut om

söks för delgivningbegär uppgiften finner det kan denatt antas att somsom
sig eller finns synnerliga skäl.håller undan detatt annars

brott lämnas tillSekretess uppgift misstankehindrar inte angåratt som om
har ingripaåklagarmyndighet, polismyndighet eller myndighet attsomannan

kan föranledafängelse föreskrivet för brottet och dettabrottet, är antasmot om
påföljd böter.änannan

omfattas sekre-uppgiftuppgift omfattas sekre- FörFör som avsom av
§§,1-6, 33 och 34enligt kap. 1-6, 33 och 34 §§, enligt 7 kap.7tess tess

9 eller8§ första stycket,8 kap. 8 § första stycket, 9 eller 8 kap.
8 §9 kap. eller 7§ 9 kap. eller 8 § 15 § eller 415 eller 4 7
9 §första andra stycket ellereller andra stycket eller 9 § ellerförsta

vad före-före- andra stycket gällerandra stycket gäller vad somsom
såvittskrivs i fjärde stycket endastskrivs i fjärde stycket endast såvitt

för vilketmisstanke brottmisstanke brott för vilket angårangår omom
straffinte föreskrivet lindrigareföreskrivet lindrigare straffinte ärär

hindrarfängelse i Docki Dock hindrar två år.fängelse år. äntvåän
33 ellerenligt kap.enligt kap. 33 eller sekretess 7sekretess 7

miss-34 § inte uppgift angår34 § uppgift miss-inte angår attatt somsom
6enligt ellerenligt eller 6 tanke brott 4tanke brott 4 omom

brottsbalkenkap. någonbrottsbalken någonkap. motmot somsom
fyllt lämnas tilltill inte har årinte fyllt länmashar år artonarton

eller polis-polismyndig- åklagarmyndighetåklagarmyndighet eller
hindrar sekre-myndighet. hellerIntehet.

§kap. 4 eller 33enligt 7 atttess
misstankeuppgift angår omsom

4 kap. 4 §brott enligt3 kap. 6 a
stycket brotts-eller 6 kap. 3 § andra

åklagarmyndighetbalken lämnas till
polismyndighet.eller

enligtomfattas sekretessinte uppgiftTredje och fjärde styckena gäller avsom
9 § första stycket.9 kap.

hindrar inteoch tredje styckenaenligt 1 § och § förstaSekretess 7 kap. 4 att
missbrukarfortgåendeelleruppgift enskild, inte fyllt årarton somom som

närstående till dennelösningsmedel, ellernarkotika eller flyktigaalkohol,
socialtjänsten tillsjukvården ochmyndighet inom hälso- ochlämnas från annan

nödvändig vård,enskilde skallför denmyndighet, det behövssådan attom
uppgifti lämnandegäller frågabehandling eller stöd. Detsammaannat avom

för nödvändigdet behövsnärstående till henne,gravid kvinna eller enomom
till skydd för det väntade barnet.insats
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tillFörslag
ändring iLag rättegångsbalkenom

Härigenom föreskrivs 36 kap. 5 § rättegångsbalken skall ha följandeatt
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

36 kap.
5

Den till följd 2 kap. l eller 2§ eller 3 kap. §1 sekretesslagensom av
1980: 100 eller någon bestämmelse, till vilken hänvisas i något dessa lag-av

inte får lämna uppgift får inte höras vittne denna tillståndutanrum, en som om
från myndighetden i verksamhet uppgiften har inhämtats.vars

Advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer,
psykoterapeuter, kuratorer vid familjerådgivningsbyråer, drivs kommu-som av

landsting, församlingar eller kyrkliga samfálligheter, och deras biträdenner,
får höras vittnen något i denna deras yrkesutövning anförtrottssom om som

ellerdem de i samband därmed erfarit, endast det medgivet i lagärsom om
eller den, till förmån tystnadsplikten gäller, samtycker till det. Denvars som
till följd 9 kap. §4 sekretesslagen inte får lämna uppgifter där fårav som avses

vittnehöras dem endast det medgivet i lag eller den tillärsom om om vars
förmån sekretessen gäller samtycker till det.

Rättegångsombud, biträden eller försvarare får höras vittnen vadsom om som
anförtrotts dem för uppdragets fullgörande endast medger det.partenom

Utan hinder vad i hinder vad iUtansägs sägsav som av som
andra eller tredje stycket andra andra eller tredje stycket andraär än är än
försvarare skyldiga vittna i mål försvarare skyldiga vittna i målatt att
angående brott, för vilket inte angående brott, för vilket inteär är
föreskrivet lindrigare straff fáng- föreskrivet lindrigare straff fäng-än än
else i två år. else i hinder vadtvå år. Utan av som

2 Senaste lydelse SFS 1992:340
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lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

stycket läkare,andra tand-isägs är
.sjuksköterskanläkare, barnmorskor,

psykologer, psykoterapeuter, kurato-
vid familjerádgivningsbyráer,rer
drivs kommuner, landsting,som av

samfällig-församlingar eller kyrkliga
skyldigaheter, och deras biträden att

mål angáende brottvittna iäven
enligt kap. 6 4 kap. 4 § ellera

kap. § andra stycket brottsbal-6 3
ken.

ordning vigts tillOm tystnadsplikt för den i Svenska kyrkans har detsom
1992:300.kyrkliga ämbetet finns föreskrifter i 36 kap. kyrkolagenprästsom

inom trossamfund Svenska kyrkan eller denDen något är prästänannatsom
i ställning får vittnesådant samfund intar motsvarande inte höras som omsom

erfarit bikt eller själavårdande samtal.något han eller hon har undersom
ellerhar tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen 2Den som

kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen får höras vittne förhållanden somsom om
tystnadsplikten det föreskrivs i nämnda paragrafer.endast i den månavser

Om i paragraf inte får höras vittnenågon enligt vad dennasägssom som om
med den undervisst förhållande, får vittnesförhör inte heller ägaett rum som

översättning.tystnadsplikt biträtt med tolkning eller
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3. Förslag till

ändring iLag föräldrabalkenom

Härigenom föreskrivs 6 kap. §17 föräldrabalken skall ha följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Frågor vårdnad eller Frågor vårdnadumgänge eller umgängeom om
i den där barneträtten i den där barneträttentas ort tas ortupp av upp av

har sitt hemvist. Sådana frågor kan har sitt hemvist. Om barnet har med-
i sambandäven med äkten- fingerade personuppgifter enligttas gettsupp

skapsmål. Om det inte finns någon lagen 1991:483 fingeradeom per-
behörig domstol, frågorna sonuppgifter frågornatas tasupp av upp av
Stockholms tingsrätt. Stockholms tingsrätt. Frågor om

vårdnad och kanumgänge tas upp
i samband med äktenskapsmål.även

Om det inte finns behörignågon
domstol, Stock-frågornatas upp av
holms tingsrätt.

Frågor vårdnad i 4-8 och 10 §§ 10 b § andra stycketsamt samtom som avses
frågor i 15 § handläggsumgänge i den ordning föreskri-ärom som avses som

för tvistemål. Står barnet under vårdnad båda föräldrarna ellerven av en av
dem och föräldrarna iär saken, får deöverens väcka talan genom gemensam
ansökan.

Övriga frågor vårdnad handläggs i den ordning gäller för domstols-om som
ärenden.

I mål vårdnad kan underhållsbidrag för stämning.barnet yrkas utanom
iDom mål vårdnad huvudförhandling,eller får meddelasumgänge utanom

i saken.är överensparternaom

3 Senaste lydelse SFS 1994:1433
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tillFörslag4.

brottsbalkeniändringLag om

brottsbalkenfrågaföreskrivs iHärigenom om
gälla,upphöraskall§kap. 4dels 6 attatt

1-3,§§, 6 kap.och 53kap.§§, 5och 71-3, 5kap.5 43 kap.dels att
lydelse,följandeskall ha§35 kap. 4§ och2§§, 29 kap.11-13

följan-4paragraf, kap.4införasskallbrottsbalkendet i avdels aen nyatt
lydelse.de

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

3 kap.
5§

tillfogarDentillfogar personaimanDen sompersonannansom
eller smärtasjukdomkroppsskada,eller smärtasjukdomkroppsskada,

ieller honomhenneförsätterellerellervanmaktihonomförsättereller
tillstånd,sådantellervanmaktmiss-för annattillstånd, dömssådantannat

fängelse itillmisshandelfördömstvå åri högstfängelsetillhandel
brottet äreller,två århögstbötertillringa,brotteteller, är omom

i högstfängelseellertill böterringa,månader.i högstfängelseeller sex
månader.sex

4 kap.
1§

bort-sigbemäktigarDen samtbemäktigar sigOm någon samt som
ellerbarninspärrarellerförellerbarninspärrar annanellerbortför

ellerhenneskadamed uppsåtskada honom attmed uppsåt attannan
tvingaellerhälsaliv ellertillhonomtvinga honomellerhälsaliv ellertill

ellertjänsttilleller honomhenne attutpressning,tjänst eller övatill att
männi-fördömsutpressning,fängelse övatillmänniskorovfördömes

lägsttid,vissfängelse påtillskorovtiooch högstfyratid, lägstvisspå
livs-ellertio år,och högstfyralivstid.eller påår,

tid.

1993:2074 lydelseSenaste



Författningsförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Är Ärbrottet mindre dömes till brottet mindre döms tillgrovt, grovt,
fängelse i högst år. fängelse i högst år.sex sex

4 kap.
2§

Den i fall i §1än Den isägs fall i §1annat än sägsannatsom som
berövar friheten,någon berövar någon friheten,att attgenom genom
bortföra eller inspärra honom eller bortföra eller inspärra henne eller
på dömes försätt, olaga fri- honom eller på döms förannat sätt,annat
hetsberövandetill fängelse, lägst olaga frihetsberövande till fängelse,ett
och högst tio år. lägst och högst tio år.ett

Är Ärbrottet mindre dömes till brottet mindre döms tillgrovt, grovt,
böter eller fängelse i högst två år. böter eller fängelse i högst två år.

4 kap.
3

Den i fall än Den i fall änannatsom, annatsom avses som, som avses
i 1 eller 2 olaga tvång eller i 1 eller 2 olaga tvång ellergenom genom
vilseledande, föranleder någon vilseledande, föranleder någonatt att
kommer i krigs- eller arbetstjänst kommer i krigs- eller arbetstjänst
eller sådant tvångstillstånd eller eller sådant tvångstillstånd ellerannat annat
förmår någon bege sig till eller förmår någon bege sig till elleratt att

kvar utrikespå där han kvar utrikespå där honstanna ort, stanna ort,
kan befaras bli för förföljelse eller han kan befaras bli förutsatt utsatt
eller utnyttjad för tillfälliga sexuella förföljelse ellerutnyttjad förtillfälli-
förbindelser eller råkasätt sexuella förbindelser eller påannat ga
i nödläge, döms för försättande i råka isätt nödläge, döms forannat
nödläge till fängelse, lägst och försättande i nödläge till fängelse,ett
högst tio år. lägst och högst tio år.ett

Är Ärbrottet mindre dömes till brottet mindre döms tillgrovt, grovt,
böter eller fängelse i högst två år. böter eller fängelse i högst två år.

5 Senaste lydelse 1984:399
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

4a§

närståendeEn mot ensomman
kvinnanärståendetidigareeller

ellervåldeller hotvåldanvänder om
jysisk ellerförhenneutsätter annan

varak-ägnadpåverkan,psykisk att
ochintegritetkvinnanskränkatigt
försjälvkänsla, dömsskada hennes

lägstfängelsetill ikvinnøfrialsbrøtt
högst år.ochett sex

ihandlarOm angessommanen
stycketförsta mot man,annanen

handlar såkvinnaeller motenom
ellerkvinna mot man,enannanen

därstraffjiitlsbrott tillfördöms som

anges.

4 kap.
5§°

våldanvändahotarDen attlyfterOm någon sommot annanvapen
brottsligmedhotarellerbrottsligmed gär-eljest hotareller annars

hosägnatgärning ärpå sätt attdenhosning är ägnat sompå sätt attsom
fruk-allvarligframkallahotadedenförfruktanallvarligframkallahotade

tillsäkerhetellerförtillsäkerhet tan annanseller egenpersonannansegen
fördömsegendom,ellerhotför olagadömsegendom,eller person

ifängelseellertill böterhotolagaår.i högstfängelseellertill böter ett
högst âr.ett

Är fördöms grovtÄr brottetfängelse, grovt,tilldömsbrottet grovt,
lägstfängelse,hot tillolagafyra år.och högst sexmånaderlägst sex

fyra år.och högstmånader

1993:207° lydelseSenaste



37Författningsförslag

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

brottetbedömandeVid äromav
hotetsärskilt beaktasskallgrovt om
ellerlivsfarligtmedutövats vapen

farligsärskiltavsett enannars
någoneller riktatsgärning mot som

ställning.särskilthar utsatten

4 kap.
7

handgripligenDen antastarhandgripligenDen antastar somsom
be-hänsynslöstellerstenkast-eller skottlossning, annatgenom

trakasserarellerteende ofredarhänsynslöstoljud eller an-ning, annat
till böterofredandefördömsdömseljest ofredarbeteende nan,arman,

år.i högstfängelseellerfängelse ettböter ellerofredande tillför
i år.högst ett

5 kap.
§3

smädarDensmädar genomannanDen somgenomannansom
beskyll-uttalande ellernedsättandebeskyllningellerkränkande tillmäle

kränkandening ellerskymfligtbeteende annateller genomannatgenom
honom,ellerhennebeteendegärningendömes, mothonom,mot om

belagdgärningen ärdöms,ellerstraff enligt lbelagd medär om
för2ellerstraff enligt lmedtill böter.förolämpningfor2

till böter.förolämpning

7 1993:207lydelseSenaste



Författningsförslag38

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ÄrÄr döms till böterbrottet dömes till böter brottet grovt,grovt,
i månader. eller fängelse i högst månader.eller fängelse högst sexsex

5 kap.
5§

i §§ får intei 1-3 §§ får inte 1-3BrottBrott som avsessom avses
målsägande. Ommålsägande. Om åtalasåtalas änän av annanav annan

målsäganden brottet till åtalmålsäganden brottet till åtal angeranger
och åtal särskilda skäloch åtal särskilda skäl på- på-ansesavav anses

synpunkt, får dockkallat allmän får dock kallat allmänsynpunkt, urur
åklagaren åtala föråklagaren åtala för

förtal och förtal,förtal,förtal och grovtgrovt
förolämpning i ellerförolämpning i eller någonnågon motmot

för eller hennes myndighets-myndighetsutövning, hansför hans
utövning,

förolämpning medmed någonförolämpning någon motmot
kön,anspelning hans eller henneshudfärg, påanspelning på hans ras,

hudfárg,nationella eller etniska eller sexuella läggning, na-ras,ursprung
etniska ellertionella ellertrosbekännelse, eller ursprung

trosbekännelse.
medförolämpning någonmot

anspelning han har homosexu-pá att
ell läggning.

efterlevandeden avlidnesförtal riktats avliden, får åtal väckasHar mot av
särskilda skälåtalbröstarvinge, fader, moder eller syskonmake, samt, om av

påkallat allmän synpunkt, åklagare.anses ur av
förgripa sig§§, påInnebär brott i 1-3 någon attatt engenomsom avses

främmandevistas i Sverige ellerfrämmande statsöverhuvud påmakts ensom
främmande makten, får brotteti Sverige har kränkt denmakts representant

Åtal fårföreskrivs i första stycket.åtalas åklagare hinder vadutan somav av
bemyndi-regeringen eller den regeringen hardock inte ske förordnandeutan av

därtill.gat

8 Senaste lydelse 1987:610



Författningsförslag

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

6 kap.
1§°

samlagtilltvingar sigsamlag EntillDen tvingar man somannansom
sexuellt utnyttjareller påsexuelltjämförligt sattdärmedeller annatum-
våld ellerkvinnahotvåld eller genomgänge genomengenomgenom

kvinnanförellerinnebärhothotadeför deninnebär eller somsom
fara, dömsträngandeframstårfara, dömsträngandeframstår somsom

lägst tvåfängelse,våldtäkt tillförlägstvåldtäkt till fängelse, tvåför
jåmstållsvåldMedoch högst år.våldmedLikaår.och högst sexsex

medvetslöshetikvinnaförsättavanmaktiförsätta någon attatt enanses
tillstånd.hjälplöstellertillstånd.sådanteller annatannat
ocksådömsvåldtäktFör manen

förstaihandlar angessomsom
ochstycket mot enmanannanen

handlar såkvinna mot annanensom
ellerkvinna mot man.en

iÄr omständigheternaocheller hotetsvåldetstillmed hänsynbrottet art
fyra år.i högstfängelsedömsallvarligt,mindreövrigt att anse som

Är fördömsAr brottetfördöms grovt,brottet grovgrovt, grov
ochfyrafängelse, lägstvåldtäkt tillfyra ochfängelse, lägstvåldtäkt till

bedömandeVidtio år.högstbedömandeVidtio år. omhögst avav om
beaktas,särskiltskallbrottetbeaktas, ärsärskiltskall grovtbrottet är grovt

denlivsfarligt ellervåldetdenlivsfarligt ellervåldet omvaromomvarom
tillfogatgärningenbegåtthartillfogatgärningenbegåtthar somsom

sjuk-allvarligellerallvarlig skadasjuk-allvarligskada ellerallvarlig
tillhänsynmedeller,domtillväga-tillmed hänsyndom eller,

visatellertillvägagångssättetålderlågaofretseller annars,gångssättet
råhet.ellerhänsynslöshetsärskildsärskild hänsyns-visateller armars,

eller råhet.löshet

9 1992:147lydelseSenaste



40 Författningsförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap.

Den falli Den sexuellt utnyttjar någonänannatsom, som avses som
1 olagai förmårtvång under femton dömsår, förärgenom som

till sexuellt våldtäktnågon döms barn till fängelse, lägstumgänge, mot
sexuelltför tvång till fängelse högsti och högsttvå är.sex

två år.
ÄrOm den har begått gärningen brottet hänsynmed till särskildasom

särskild hänsynslöshetvisat eller omständigheter mindreattom anse som
brottet allvarligt, döms till fängelse högstiär att grovt,annars anse som
döms för sexuellt tvång till fyra år.grovt
fängelse, lägst månader ochsex
högst fyra är.

Är brottet döms förgrovt, grov
våldtäkt barn till fängelse, lägstmot

Ara och högst Vid bedömandetio år.
brottet skall särskiltär grovtav om

beaktas, den har begått gär-om som
ningen våld eller hotanvänt om
brottslig eller tillfogat all-gärning
varlig skada eller allvarlig sjukdom
eller, med hänsyn till anknyt-sin
ning till barnet eller barnets låga
ålder eller särskildvisatannars,
hänsynslöshet eller rähet.

° Senaste lydelse 1992:147



Författningsjijrslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap.
3

Den förmår till sexuellt Den falli änsom annan annatsom, som avses
allvarligt miss- i ellerumgänge 2 sexuellt utnyttjarattgenom annan

bruka hans eller hennes beroende olaga ellertvång attgenom genom
ställning döms for sexuellt allvarligt missbruka hennesutnytt- eller
jande till fängelse i högst två år. hans beroende ställning döms för
Detsamma gäller den har sexuellt utnyttjande till fängelse isom sexu-
ellt med högstumgänge två år. Detsamma gäller denattannan genom
otillbörligt denneutnyttja befinner pd otillbörligt sexuelltatt sättettsom
sig i vanmala eller hjälplöst utnyttjar befinner sigannat en person som
tillstånd eller lider psykisk i medvetslöshet eller hjälplöstannatav en
störning. tillstånd eller lider psykiskav en

störning.
F sexuellt utnyttjande dömsär även

den i fall änannatsom, som avses
1 elleri 2 sexuellt utnyttjar en

under ochårär artonperson som
hans eller hennes avkomlingärsom

eller står under hans eller hennes

fostran eller för värd eller till-vars
han eller hon har påattsyn svara

grund myndighets beslut.av
Om den har begått gärningen Om den har begått gärningensom som

visat särskild hänsynslöshet eller visat särskild hänsynslöshet ellerom om
brottet är brottet äratt grovt, attarmars grovt,anse som annars anse som
döms för sexuellt utnyttjande fördömsgrovt sexuellt utnyttjandegrovt
till fängelse, lägst månader och till fängelse, lägst och högstettsex sex
högst år. år.sex

" Senaste lydelse 1994:1499



Författningsförslag42

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§46 kap.

medsexuelltnågon umgängeHar
ochårunderden är arton somsom

undereller ståravkomlinghansär
ellervårdförellerfostranhans vars

grundhar påhantillsyn att avsvara
sexuelltfördömsbeslut,myndighets

fängelseunderåtig tillutnyttjande av
gällaskallfyra år. Detsammahögsti

fallnågon, i änannat avsessomom
sexuelltharkapiteldettaförut i

,
under femton år.med barnumgänge

gärningenhar begåttdenOm som
denhänsynslöshetsärskildvisat mot

grundbrottet páellerunderárige om
ellerålderlågadennes ärannarsav

fördömasskallgrovt,att anse som
under-utnyttjandesexuelltvt avgro

och högstlägst tvåfängelse,årig till
år.åtta

6 kap.
7

barnsexuellt berörkapitel,i dettaförutfalli änDen annat avsessomsom,
handlingi någonmedverkaellerföretaförmår barnetellerfemton år attunder

ifängelseellertill böterofredandesexuelltfördömsinnebörd,sexuellmed
högst två år.

1994:1499z lydelseSenaste
14993 1994:lydelseSenaste



Författningsförslag 43

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

För sexuellt ofredande döms den förledande elleräven tvång,som genom
otillbörlig påverkan förmår någon har fyllt femton inte årartonannan som men

företa eller medverka i handling med sexuell innebörd, handlingen äratt en om
led i framställning pornografisk bild eller posering i fallutgörett annatav en

det fråga framställningän bild.när är om av en
skallDetsamma gälla, någon Detsamma skall gälla, någonom om

blottar sig för sigpå blottar försätt är på sätt ärannan som arman som
väcka eller eljest kränka hennes eller hansägnat ägnatanstötatt att

0rd eller handling ellerintegritet ordettgenom up- annars genom
penbart sedlighetssårande eller handling med sexuell innebördsätt upp-
träder anstötligt ofedar eller trakasserarmot annan. annan.

i kapitelAnsvar detta före- Ansvar i detta kapitel före-är ärsom som
skrivet för gärning skrivet förbegås gärning begåsmot motsom som

under viss ålder skall ådömasnågon någon under viss ålder skall ådömas
den inte insåg hade den inte insåg hadeäven ävensom men som men

skälig anledning den andre skälig anledning den andraanta att anta att
sådan ålder.uppnått inte sådan ålder.uppnåttpersonen

försök till våldtäkt, våld- försök tillFör För våldtäkt, våld-grov grov
täkt, sexuellt sexuellt våldtäkt våldtäkttvång, täkt, bam,grovt mot grov

sexuellt utnyttjande, barn,tvång, sexuellt utnyttjande,grovt grovtmot
sexuellt utnyttj ande, sexuellt sexuellt utnyttjande, koppleri ochutnytt-

jande underårig, sexuellt koppleri döms till enligtgrovt grovtav ansvar
utnyttjande underårig, koppleri vad föreskrivs i 23 kap. Det-av som

Senaste lydelse 1984:399
5 Senaste lydelse 1994:1499



Författningsförslag44

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

förberedelsei frågagällertillkoppleri dömsoch omsammagrovt ansvar
våldtäkt,tillstämplingochi 23 kap.föreskrivsvadenligt grovsom

barn,våldtäktvåldtäkt,fråga förbere-igäller mot grovDetsamma om
sexuelltbarn,våldtäktvåldtäkt,till ut-stämplingoch grovtdelse mot

ellerkoppleriochnyttjandesexuellt grovtvåldtäkt, utnytt-grovtgrov
sådantavslöjaunderlåtenhetkopple-ochunderårigjande attgrovtav

brott.ri.

Är 2 §enligtÄr barnvåldtäktvidutnyttjandesexuelltvid motav un-
till sådantförsökellerstycketandrastycket§förstaenligt 4derårig an-
ofredandesexuelltvidellerbrotttill sådantförsökellerdra meningen
skillnadenstycket§ förstaenligt 7ofredandesexuelltvidellerbrott

mellan denutvecklingochi ålderskillnadenstycket§ förstaenligt 7
och barnetgärningenhar begåttdenutveckling mellanochi ålder som
åklagarenväckasåtalfårringa,och barnetgärningenbegåtthar avsom

allmänpåkallatåtalendast äråklagarenåtal väckasfårringa, uromav
synpunkt.allmänpåkallatåtalendast är urom

synpunkt.
29 kap.

vidskall,straffvärdetbedömningenvidomständigheterförsvarandeSåsom av
beaktassärskiltbrottstyp,särskildvarjegäller förvadsidan somav

följderallvarligare änbetydligtfåskullebrottettilltaladeden avsett attom
fått,faktisktdet

hänsynslöshet,särskildvisattilltaladeden2. om

° 1994:1499lydelseSenaste
1994:306lydelseSenaste



Författningsfijrslag 45

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

särskildaskyddslösa ställning ellertilltalade utnyttjat3. den någon annansom
värja sig,svårigheter att

missbrukatutnyttjat sin ställning eller i övrigttilltaladeden4. ettgrovtom
särskilt förtroende,

medverka till brottetförmåttden tilltalade någon5. att genomannanom
oförstånd eller be-missbruk dennes ungdom,allvarligt svek ellertvång, av

roende ställning,
verksamhet varit särskiltled i brottslig6. brottet utgjort ett som nog-enom

den tilltalade spelatomfattning och i vilkenplanlagd eller bedrivits i storgrant
betydande roll, elleren

motiv för brottet varitvarit 7.motiv för brottet7. attettett att omom
folkgrupp ellerkränkafolkgrupp ellerkränka person, enenen person, en

sådan påsådan på grupp av personeren annanannan grupp av personeren
hudfárg, natio-grund kön,hudfärg, nationelltgrund ras,avav ras,

eller etniskttrosbekärmelse nelltetniskteller tros-ursprung,ursprung,
liknandebekännelse elleromständighet.liknandeeller annanannan

omständighet.

35 kap.
§134

begicks. Förutsättsfrån den dag brottetbestämda tiderna skall räknasi 1 §De
räknasinträtt, skall tidenverkan handlingenpåföljd vissför ådömande att avav

inträdde.dag då sådan verkanfrån den
6 2 §Vid i kap.1-4 brotti 6 kap.brottHar som avsessom avses

brott skall deförsök till sådanttill sådana elleroch 6 §§ eller försök
räknas från§ bestämda tidernaunder femton i 1begåtts barnbrott mot
fyller ellermålsägandenden dagbestämda tidernaskall de i l §år

fyllt femtonskulle ha år.målsägandenräknas från den dag
ha fyllt femton år.fyller eller skulle

bokföringsskyldige inom femden årringa,Om vid bokföringsbrott, ärsom
eller inställt sinaeller erbjudit ackordi konkurs, fåttbrottet har försattsfrån

detta skedde.från den dag dåbetalningar, skall tiden räknas

3 1994:1499Senaste lydelse



Författningsförslag

Förslag till

1982:316 för-i medändring lagenLag om

kvinnorbud omskärelsemot av

1982:316 med förbudföreskrivs i fråga lagenHärigenom mot om-om
kvinnorskärelse av

rubrik i det följandedels lagen skall ha denatt angessom
lydelse.dels 2 §§ skall ha följandel ochatt

kvinnorförbud könsstympningmedLag mot av

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

1§

kvinnligaingrepp i dede kvinnliga EttEtt ingrepp i yttreyttre
dessakönsorganen i syftei syfte dessakönsorganen att stympaatt stympa

andra beståendeeller åstadkommaåstadkomma andra beståendeeller
könsstympningförändringar demomskärelse fårförändringar dem avav

samtyckefår inte utföras,samtycke harinte utföras, oavsettoavsett omom
till eller inte.har länmats ingreppettill ingreppet eller inte.lämnats

2§

§ döms tillbryter 1§ döms till Denbryter 1Den motmot somsom
fängelse i högst fyra år.i eller,fängelse högst två år om

mildrande, tillomständigheterna är
böter.

inneburit särskiltOm harmedfört livsfara, brottetOm brottet har ett
skall det be-hänsynslöst beteendeallvarlig sjukdomsvårkroppsskada,

brottdömas Förfall inneburiteller i grovtgrovt.ettannat synner- som
ochtill fängelse, lägst tvådömsbeteende skall detligen hänsynslöst

högst tiobrott år.bedömas Förgrovt. grovtsom
fängelse, lägst och högstdöms till ett

tio år.
förberedelse ochförsök,enligt Förförsök döms tillFör stämp-ansvar

avslöjaunderlåtenhetellerling23 kap. brottsbalken. att
23enligt kap.brott döms till ansvar

brottsbalken.



Författningsförslag 47

tillFörslag
1992: 1434ändring i högskolelagenLag om

1992:1434 skall haföreskrivs kap. 5 § högskolelagenHärigenom 1att
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.
§5

högskolornas verksamhet skallhögskolornas verksamhet skall II
kvinnor ochkvinnor jämställdhet mellanjämställdhet mellan och mänmän
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Inledning1

1 Kommissionens direktiv

Kvinnovåldskommissionen har tillkallats för utifrån kvinnoperspektiv göraatt ett
frågor våld kvinnor och föreslå åtgärder föröversyn rör mot atten av som

motverka sådant våld. Det perspektiv sin utgångspunkt i detar utsattasom
Åtgärderkvinnornas situation har enligt direktiven hittills varit eftersatt. för att

komma till med detta våld berör, anförs det i direktiven, naturligen i förstarätta
de kvinnornahand och deras barn de våldet. Detmän utövarutsatta samt som

betonas vidare åtgärderna i utsträckning tillmåste beakta orsakernaatt stor att
våld kvinnor Förlegade uppfattningar kvinnoruppstår. maktmäns övermot om

förutsättning för uppkomsten våldvåld kvinnor. Frågorär rörmoten av som
kvinnor har således samband frågor kvinnormed jämställdhet mellanmot ett om

och maktfördelning mellan könen och kvinnor.män, påmäns syn
Frågor våld kvinnor brett område angripasoch måstespänner övermot ettom

bred front. Utifrånpå allmän olika insatser våldöversyn rör moten av som
kvinnor kan samlat och förhållningssätt våldtill dettaett presenterasmer syn-

fram,och förslag till åtgärder för motverka och undanröja detta våld läggasatt
regelverk ochdet i direktiven. Förslagen fram gälla bådeläggs kansägs som

olika till demyndigheters handläggning dessa frågor, liksom stöd utsattaav
kvinnorna åtgärderoch insatser riktade till de misshandlande Behovmännen. av
kan finnas inom socialtjänsten inomsåväl och hälso- och sjukvården rätts-som
väsendet.

Kommissionen har haft till uppgift de sociala myndigheter-studeranärmareatt
erfarenheter och handläggning frågor kvinnor. Erfaren-våldrör motnas av som

visar insat-heterna det också inom hälso- och sjukvården finns behovatt ett av
till stöd för kvinnor för i de direkta kon-våld. Det gäller bådeutsattsser som

Enligtmyndigheter.takterna med dessa kvinnor och i samarbetet med andra
inrättadirektiven borde kommissionen studera lämpligheten inärmare att en

klinikereller flera s.k. våldtäktskliniker och, behov inrätta sådanaett attom av
frågaförelåg, förutsättningarna för sådan verksamhet. Dennanärmare ange en



Inledning50

harKvinnovåldskommissionenochförtur,medredovisasdirektivenenligtskulle
våldtagits ochför kvinnordelbetänkandet Ettifråganbehandlat centrum som

1994.avlämnades i1994:56,SOUmisshandlats marssom
sjukvårdenochhälso- ärochsocialtjänstenbådeberörfrågasärskildEn som

möjlig-personalenspåverkartystnadspliktochsekretessreglergällandehur om
Sekre-vård.hjälp ellersökerkvinnorvåldsbrottpolisanmälaheter mot somatt

förskalldenhurpersonalenosäkerhet hosskapakantessreglerna ageraomen
i fråga görasärskiltden,sig till attharkvinna vänthjälpa enomatt somen

kontak-frågaiocksåsjälv,forståinte vågarkvinnanpolisanmälan ommensom
uppdragKommissionensidärför ingåttharmyndigheter. Detmed andraterna

ökasekretessbestärnmelsernaändringar imöjligheternaöverväga att genomatt
stöd.effektivtvåldförkvinnor utsättsförutsättningarna att somge

och allmänutvärderingockså göraangelägetdirektivenenligtDet attär en
bestämmelsernäraliggandeochsexualbrottbestämmelsernahuröversyn omav

rekvisitenolikadeockså skebörutvärderingEntillämpats.tolkats och omav
till demed hänsynutformadeadekvatbestämmelser tagenärbrottsbalkensi

detuttryck för närsammanhang hari olikastatsmakterna gettvärderingar som
våldochallmänhet påiochkvinnor mänmellanjämställdhetpågäller synen

synnerhet.ikvinnormot
sitt huvud-avlämnadeSexualbrottsutredningensedantio århar änDet gått mer

brottsbalken. Ikapitleti sjätteändringarolikaföranleddevilketbetänkande,
ytterligareskettdess,sedantid gåttunder dendet,påpekasdirektiven att som

kvinnorsexuella övergrepppågäller motdetvärderingstörskjutningar när synen
bestäm-Brottsbalkensdebatten.offentligai denavspeglatsharvilketoch barn,

betydelse, ävencentraldirektivendärför enligtsexualbrott ärmelser menavom
ofredande,och ärmisshandelexempelvisstraffbestämmelser, avandra om

intresse.
frågorutsträckningi vilkenundersökadirektivenenligtbörKommissionen om

i sinde yrkesgrupperförgrundutbildningikvinnor somvåld tas m.m.mot upp
sålundaharkommissionentillUppdragetfrågor.dessaberörsverksamhet av
poliser,ochjuristerforgrundutbildningeniinslagenkartläggainnefattat att om

tillfreds-hänseende äri dettasocionomerochpsykologersjuksköterskor,läkare,
till.skallbrister rättaseventuellahurövervägaställande samt

ochomfattandemycket attuppdraget ärdirektivenslutligen ianförsDet att
påpekaochåtgärdertillförslagframläggafrihethakommissionen bör attstor

lagstiftningen.brister i
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1.2 Våra utgångspunkter

Om våldet kvinnor skall kunna motverkas det viktigtär ha kunskapermot att
hur våldet och mekanismerna bakom våldet. Orsakerna tillut våldom ser om
kvinnor mångfasetteradeär och svårfångade. Det finnsmot dock anledning att

markera grundförutsättning för uppkomstenatt våldmäns kvinnor ären motav
samhällets struktur grundad på mäns överordning och kvinnors underordning.
Våldtäkt är exempel på den obalans råder iett maktförhållandetextremt som
mellan könen. De historiskt ojämlika maktförhållandena grogrund förutgör en

Ävenuppkomsten våld kvinnor. åtgärder angriper detta för-motav om som
hållande oundgängliga förär våldet skall kunna motverkas, våra förslagatt är
i betänkandet inte primärt inriktade sådanapå åtgärder framför allt påutan
åtgärder våld i egentlig bemärkelse.mot

För beteckna olika former kvinnorövergrepp används oftaatt mot termenav
sexualiserat våld. Begreppet används ibland inom kvinnoforskningen ettsom
samlingsbegrepp för olika formermånga övergrepp kvinnor. begreppetImotav
sexualiserat inkluderasvåld ofta prostitution, pornografi, sexuella trakasserier

arbetsplatserpå och sexuella övergrepp barn. förekommerDet ocksåmot att
sexualiserat våld används i samband med ätstörningartermen bulimi ochsom

anorexi vid könsdiskriminerandeävensom reklam.
Uttrycket "sexualiserat våld" är översättning från engelskan och betyderen

könsrelaterat våld. Uttrycket används inte sällan felaktigt för betecknaatt
"sexuellt våld" eller det juridiska begreppet "sexualbrott". Vi har i detta be-
tänkande undvikit använda uttrycket. Där varit lämpligtså vi denatt angett art

övergrepp l några sammanhang har vi begreppetanvänt köns-avsetts.av som
relaterat våld.

Män misshandlar kvinnor vanligtvis bekantaär med sitt offer, och det ärsom
inte ovanligt kvinnan och har eller har haft relation tillatt näramannen en
varandra. Ofta används kvinnomisshandel för beteckna detta våld.termen att
Termen dock fleraär på olyckligtsätt vald. Så denär misshandelt.ex. som
utövas kvinna, ochnär kvinnan har eller har haftmotav en man en ettmannen
förhållande till varandra, ofta förenad med våldtäkt och andra sexuella över-

rad andra brott i brottsbalken kan också aktuella. Termengrepp, men en vara
också olyckligär eftersom den kan misstolkas och föra tankarna till kvinno-att

misshandel kvinnor våld.utövaravser som
Våld kvinnor kan samlingsbegrepp för många olika företeel-mot ettses som

Vi har begränsat vår analys till sådant fysiskt också psykisktattser. avse men-
våld kvinnor imän utövar vardagens Sverige. Vi har särskilt fokuse-motsom-

det våld sigmän skyldiga tillgör kvinnor till vilka derat har näramotsom en
relation. Den farligaste platsen för kvinnor nämligenär det hemmet.egna

Som framhålls iäven våra direktiv uppdragär vårt mycket omfattande. Vi har
därför tvingats vissagöra avgränsningar det gällernär behandlingatt vår våldav
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interelationer harifokusera våldetvalt näravi därvidkvinnor. Att attmot
gradoch i högomfattandekvinnorvåld ärsamband medminst mäns motatt

ökad med-väckasyftevårtfokusering bästdennadolt. Vi attatt gagnaranser
kvinnorvåld utgör.samhällsproblem mänsallvarligavetenhet det motsomom

förvidtasskulle behövasidanåtgärdersådanafått lämna attVi har som
i samhälletkvarfortfarande leverkvinnorfördomaravskaffa sådana mot som

kvinnor. Detvålduppkomstenför mänsgrogrund motoch utgör avensom
föreställningarförlegadeuttryck isigkvinnoförakthandlar tar omsomom

inbyggtochkvinnor ärkontrolleraochvärde rättkvinnors lägre mäns att som
ständigtkvinnoralladetta någotärsamhällsstrukturen. Närvaroni somav

livsutrym-beskär derasoch detsin vardagplaneringentill ihänsynmåste ta av
särskilt behovetvihellerkvinnor. Intespecifikt förpå sätt är tar uppett somme

pojkars ochminskasocialisationsprocessenitidigtsyftar tillåtgärder attsomav
kvinnor ellerochvåld flickormaktrelaterat attbenägenhet utöva motmäns att
våld.sådantförförutsättningar mötakvinnorsflickors ochöka att

särskilt tillkal-regeringenharKvinnovåldskommissionenmedParallellt aven
och föresla-i Sverigeprostitutionenkartläggningmedutredare arbetatlad aven

haft i uppdragUtredningen harprostitutionen.motverka attförgit åtgärder att
förstärkaförmetodlämpligkriminaliseringstudera ärsärskilt att sam-enom

bakgrunddennaprostitutionen. Motbekämpadet gällahällets insatser när att
denofta drabbarvåldsådantbelysasärskiltvi frånhar avstått pro-att som

innevarande åriavlämnadeProstitutionsutredningenstituerade kvinnan. mars
1995: 15.SOUKönshandelnbetänkandesitt

kvinnoper-skall anläggasitt arbetekommissionen i ettDirektiven attanger
hafthittillsperspektivdetuppfattat såframför alltvispektiv. harDetta att som
ochverklighetfrån kvinnorsskallvi därför utgåochdet manligaföreträde är att

alltsåfrån Det ärskiljer sig mäns.vilka allmänterfarenheter,kvinnors sett
ochbeaktas,börför kvinnorframstårdeteffekteroch dess såvåldet somsom

för våldkvinnor utsättskanåtgärderframför alltdet är somsomgagnasom
skall övervägas.

stödjaförvidtagitsharåtgärderexempel kan på attradlångEn somges
våldet. Trotsupprepningförhindraoch förför våldkvinnor attutsatts avensom

på mångainsatserbehovalltjämtmeningenligtföreligger vårdetta ett stort av
tillförslag åt-rad olikaframbetänkandei dettaVi läggersamhällsområden. en
tradi-utanför denområden,flertal ävenlagändringar påVi föreslårgärder. ett

samhällspro-detlösainteförvissoLagstiftning kantionella straffrätten. ensamt
sikte påförslagbetydande del våraEnkvinnor tarblem våld utgör.mot avsom

kvinnor.till våldanknytningmedärendenhandläggning motmyndigheternas av
myndigheternatill hurrekommendationeruttalanden utgörVi åtskilligagör som

kvinnor.gäller våldsig i frågorförhållabör motsom
efterförslagrangordna vårainbördeslämpligtellervarken möjligtDet är att

alla deinomåtgärderdetuppfattning behövsEnligt vårangelägenhet.deras
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områden vi behandlar, och dessa åtgärder brådskar. Den allmännasom sam-
hällsutvecklingen i landvårt har, vi, därhän det börnått attmenar nu vara
möjigt bemöta det allvarliga samhällsproblem våld kvinnor är.att motsom

Kommissionen har eftersträvat och utåtriktat arbetssätt. Vi har sålundaöppetett
fleraanordnat hearingar och seminarier. Vi har också företagit antalett resor

och gjort åtskilliga studiebesök. har varit ambitionDet hålla kontaktnäraatten
med yrkesföreträdare kvinnojourerna,andra, i sin praktiskasamt t.ex. som
verksamhet kvinnor för våld. Under avsnitt i betänkan-möter mångautsattssom
det beskriver vi initiativ verksamheter,och har tillkommit i syfte stödjaattsom
och hjälpa kvinnor för våld. Genom sprida kännedom sådanautsatts attsom om
initiativ skall vi förhoppningsvis stimulera andra till utveckla sina metoderatt
för bekämpa det våld kvinnor.utövasatt motsom
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förInternationellt2 arbete att

kvinnorvåldmotverka mot

Internationella åtaganden,2.1 m.m.

Inledning2.1.1

samhälletikvinnor i deras hem liksomoch andraVåld övergrepp mot egna-
alltmer itid kommit uppmärksammasi frågor underär attstort som senare-

deminst inom för arbetet rörinternationella samarbetet. Intedet somramen
dagordningen.rättigheterna har kvinnovåldet fått given plats påmänskliga en

tryckökatskapatsamfundets aktiviteter området harinternationellaDet ett
missförhållandendenationella i världen påattruntmot somreageraorgan om

samhällsproblemtill med detvidta åtgärder för kommaråder och rättaattatt
våldet kvinnor utgör.motsom

våldformeransträngningar motverka olikanationernasFörenta motatt av
våldavskaffandedeklarationhar bl.a. resulterat i särskildkvinnor motavomen

1993. I dettadecembergeneraltörsamlingen iDeklarationenkvinnor. antogs av
Även För detinomSverige deltagit aktivt.och sammanhang harandra ramen

uppmärksamhetenNordiska rådets verksamhet hareuropeiska samarbetet och
Aktiviteterkvinnor.frågor våld ochskärpts det gäller övergreppnär motom

avskaffa sådant våld.fortlöpande i syftepågår att

FNNationerna2.1.2 Förenta

tillsyftadeinternationellt samarbete,världskriget påbörjadesEfter andra ett som
deförklaringmänskliga rättigheter. allmännaskyddet för FN:sstärka omatt

armex217 A III,General Assembly Res.mänskliga rättigheterna antogs av
mänskligagrundläggande1948 vissageneralforsamling och räknarFN år upp:s

rättigheterför delägga grundenrättigheter. Förklaringen kan ävensägas som
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bör tillkomma kvinnor för våld i sina hem ellerutsätts annorstädes. Förkla-som
ringen de mänskliga rättigheterna följdes internationella konventioner,tvåom av
den medborgerliga och politiska rättigheter och den andra ekonomis-ena om om
ka, sociala och kulturella rättigheter, båda från 1966. Tillsammansår med
förklaringen dessa konventionerutgör i det internationellastommen normsyste-

på området för mänskliga rättigheter.met
Även andra internationella dokument skydd för kvinnors mänskligaettger

rättigheter och kan allmänt skydd försägas kvinnor, för ellerutsättsettge som
riskerar för Enligtutsättas FN-stadgan skall och dessövergrepp. FN med-att
lemsstater förbättra kvinnans ställning och skapa jämställdhet mellan kvinnor
och särskild FN-konventionEn avskaffandemän. all slags diskrimineringom av

kvinnor General Assembly 34/180, armex från 1979 och deklara-årav res. en
tion rättigheter för brottsoffer General Assembly 40/34, annex frånom res.

1985 kanår också visst skydd för kvinnor.sägas ett utsattage
Konventionen avskaffande all slags diskriminering kvinnor antogsom av av

1979. Sverigenänmts år det första landet i världen 1980 god-årsom var som
kände konventionen. Efter det 20 hade ratificerat konventionen träddeatt stater
den i kraft 1981.år I juni 1994 hade konventionen ratiñcerats 131 stater.av
Konventionen konkret resultat kvinnoårtiondeär FN 1975-1985åren ochett av :s

central internationell konvention mänskligaär rättigheter.en om
Konventionen behandlar frågor kvinnors rättigheter inom allarörsom om-

råden, och särskilt inom de politiska, sociala, ekonomiska och kulturella om-
rådena. Konventionens 30 artiklar behandlar alla livssituationer och äventar upp
kvinnodiskriminering inom familjen Målet enligt konventionenär attm.m.
säkerställa full utveckling och framsteg för kvinnorna och därmed demgarantera
utövande och åtnjutande mänskliga rättigheter och frihetergrundläggande påav

Ävengrundval jämställdhet med våld kvinnor inte uttryckli-märmen. motav om
behandlas i konventionen finns det flera artiklar i konventionen behand-gen som

olikalar former diskriminering med eller våldsinslag. artikel 2 cI åtarutanav
sig konventionsstaterna skapa rättsligt skydd för kvinnans rättigheter påatt ett

grunder för och säkerställa effektivt skydd för kvinnormän att ettsamma som
varje diskriminerande handling. artikel 2 e stadgasI konventionsstaternamot att

vidtaskall alla lämpliga åtgärder för avskaffa diskriminering kvinnor frånatt av
enskilda organisationer eller företag. I artikel 6 behandlas prostitutionpersoner,
och handel med kvinnor. Enligt artikel 16 skall konventionsstaterna vidta alla
lämpliga åtgärder för säkerställa kvinnors lika det gäller äktenskaps-rätt näratt
och andra familjerättsliga frågor.

Genom godkänna konventionen sigåtar konventionsstaterna fjärdeatt att vart
till generalsekreterare för granskning särskildår FN rapporter:s avge av en

granskningskommitté Committee the Elimination of All of Discrimi-Formson
nation against Women, CEDAW. förRapporterna skall innehålla redogörelser
lagstiftning och andra rättsliga, administrativa eller övriga åtgärder, kon-som
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ventionsstaterna vidtar för genomföra konventionens bestämmelser förochatt
framstegde i detta hänseende. CEDAWgörs sin verksam-rapporterarsom om

het till FN generalförsamling via EkonomiskaF Nzs och Sociala Råd:s
ECOSOC. Rapporterna går också vidare till FN kvinnokommission för:s
kännedom ang. Kvinnokommissionen nedan. Vidare lägger CEDAW framse
förslag och allmänna rekommendationer baserade på de granskatsrapporter som
och den information kommittén fått.som

CEDAW har i hög grad intresserat sig för förhållandena i medlemsstaterna när
det gäller våld kvinnor, sexuella trakasserier och våldtäkt. Kommittén harmot

informationbegärt de åtgärder vidtagits för minska sådant våld ochattom som
har påpekat konventionen avskaffande all slags diskrimineringatt om av av
kvinnor kräver konventionsstaterna skyddar kvinnor allt slags våld, såvälatt mot
i familjen arbetsplatsenpå och i andra sammanhang.som

Vid CEDAW:s 1989år allmänmöte rekommendation nr. 12,antogs en
enligt vilken konventionsstaterna i till kommittén skall redovisarapporterna
vilka lagstiftningsåtgärder de vidtagit för förhindra våld skyddaochattsom
kvinnor förekomsten våld i alla former. Staterna bör enligt rekommenda-mot av
tionen informera andra åtgärder vidtagits föräven motverka våldattom som

det förekommer hjälp och stöd för kvinnor blir offer för våld ochsamt om som
andra Vidareövergrepp. det bör redovisa statistiskasägs uppgifteratt staterna

våld kvinnor. Vid CEDAW:s 1992år allmän rekom-mötemot antogsom en ny
mendation nr. 19, i vilken frågan våld kvinnor åter våldDetmot togsom upp.

kvinnor för grundutsätts på sitt kön kränkning kvinnors mänsk-ärsom av en av
liga rättigheter enligt konventionerna de mänskliga rättigheterna, påpekadesom
det i rekommendationen.

deklarationI FN-s brottsofrens rättigheter från år 1985 redovisas deom
grundläggande rättsprinciper skall gälla för brottsoffer. bl.a.Det sägs attsom
brottsoffer bör behandlas med medkänsla och respekt. skall tillDe ha rätt
rättsordningens skydd, och vidare bör skapas brottsoffer erhållersåsystem att
gottgörelse snabbt, rättvistpå och lättillgängligt Offren skall informerassätt.ett

sina rättigheter och det stöd behövs under det rättsliga förfarandet.om som
Om offret inte kan få fullt skadestånd från gärningsmannen eller från hållannat
bör betala ekonomisk ersättning till offer fått betydande kroppsskadastaten som
eller nedsatt tillhälsa följd allvarligt brott. Offren bör också få den materiel-av
la, medicinska, psykologiska och sociala hjälp behövs regeringenssom genom
försorg och frivilliga,andra samhällsbaserade insatser. Berörd personalgenom
inom polis, rättsväsende, sjukvård, socialtjänst bör utbildas för bättreattm.m.
förstå offrens behov.

deFrågor mänskliga rättigheterna behandlasrör särskild kommissionsom av en
lyder under ECOSOC The Commission Rights.Human Ensom on annan

kommission under ECOSOC Kvinnokommissionen The Commission theär on
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kvinnansförbättraförinsatserför FNof Women, attStatus :sansvararsom
varje ochsammanträder år,kommissionsistnämndaaspekter.i allasituation
ECOSOC förtillrekommendationer ochförberedauppgift rapporterdess är att

socialacivila ochekonomiska,politiska,depårättigheterfrämja kvinnansatt
områdena.

KvinnokommissionenECOSOC ochtillbaka hardecennier ävenSedan ett par
År 1982kvinnovåldet utgör.problemglobala antogi detsigengagerat som

resolutionKvinnokommissionen,rekommendationefterECOSOC, omenav
ochkvinnorfastslogs övergreppoch barn. Detkvinnor motattövergrepp mot

År 1984tolereras.kanintemänniskovärdetpåinnebärbarn ett somangrepp
beslutadeVidarefamiljen.våld inomresolutionECOSOC återigenantog omen

ochfamiljenkvinnor inomvåldfrågor rörECOSOC 1987år motatt utse som
område.prioriterattillii samhället stort ett

mellanjämställdhetfrämjaförarbetemilstolpar i FNviktigaAndra att:s
världskvinnokon-derättighetermänskliga ärkvinnorsochkvinnor och tremän

genomförandeförberedelser ochförKvinnokommissionenferenserna. ansvarar
ägdekvinnokonferenseninternationellaförstakonferenser. Dendessa rumav

Vid1975-1985.kvinnoårtiondeinledde FN1975. DenMexico Cityi år :s
den andraföraktionsplan1980i Köpenhamn årvärldskonferensen antogs en
varihandlingsprogram,Vidarekvinnoårtiondet.hälften ett manantogsav

behovetochoch barnkvinnorvåldolika formeruppmärksammade mot avav
i hemmet,psykiskaoch övergreppfysiskaåldrari allaför kvinnorskydd mot

vålduttaladeskvinnorvåldresolution attIsexuella motövergrepp, omenm.m.
problem,allvarligtuppfattasmåstefamiljemedlemmar ettriktas mot somsom

andra.dentillgenerationenfrån denkonsekvensersociala ärvs enavars
strategiervissa1985Nairobii årvärldskvinnokonferensen antogtredjeDen

Nairobistrategier-s.k.2000, detill årframjämställdhetsarbetetdet fortsattaför
uppmärk-våldförKvinnorStrategies. utsättsForward-LookingThe somna

sinaökaskullenationernarekommenderades bl.a.och detsammades särskilt, att
skyddökaochkvinnorvåldförebyggadet gäller attansträngningar motnär att

andravåld och övergrepp.förkvinnor utsättstillformerstöd i olikaoch som
öka allmän-föråtgärdervidtaregeringarna attrekommenderadesVidare att

samhälleligtallvarligtkvinnorvåld ärmedvetenhethetens ett pro-motattom
blem.

År världskvinnokonferensfjärdeKvinnokommissionen1990 beslutade att en
under1995september4-15Beijing deniKonferensenskulle hållas. äger rum

DevelopmentEquality,förActionWomen:ConferenceWorldtiteln Fourth on
fråganförstahuvudfrågor. DentvåKonferensen kommer ägnasand Peace. att

frånstrategiernaframåtsyftandeutsträckning devilkenutvärdering iär aven
nationellsåvälgenomförts,1985 harNairobi årikvinnokonferens somFN :s

politisktförnyatskapaHuvudsyftetinternationell nivå. äroch ettregional att
fråganandra2000. Denföre årgenomföraskanstrategierdessaåtagande, så att
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gäller framtagandet särskild handlingsplan Platform of Action. Am-av en
bitionen identifiera de viktigaste hindren for kvinnorär sättaatt samt upp
konkreta och, möjligt, tidsbestämda mål för hur hindren skall övervinnas.om
Bland de frågor skall vidbehandlas konferensen ingår Våldämnet motsom
kvinnor flickor:och i familjen, arbetsplatsen och i samhället. Utkastet till
handlingsplan behandlar rad olika frågor sikte motverka våldpåtar atten som

kvinnor. Det gäller såväl fysiskt och psykiskt sexuellt våld. denImot som
föreslagna handlingsplanen påpekas bl.a. regeringarna bör samarbeta medatt
den särskilda våld kvinnor.rapportören Det särskilt börmot attom anges man
angripa de bakomliggande orsakerna till våld kvinnor det handlarmot om-

Åtgärdermanliga privilegier, makt och kontroll. för förebygga våldatt mot
kvinnor och skydda kvinnor våld bör enligt handlingsplanen vidtas såvälmot

Åtgärderinom rättsväsendet inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.som
lagföring och rehabilitering, det gäller både offer och gärningsmän,som senare

också. Andra åtgärdernämns informationskampanjer ochnämns är ut-som
bildning i syfte tydliggöra kopplingen mellan brist jämställdhet och våldpåatt

kvinnor.mot

Arbetet frågormed våld kvinnor har sålunda fått ökad uppmärk-rör motsom
samhet under 1990-talet. kvinnokommissionFN beslutade 1991 fråganår att:s

våld kvinnor ingående skulle diskuteras och framta-rekommenderademotom
gandet utkast till internationellt dokument beträffande kvin-våldett ett motav

Syftet utarbeta FN-deklaration våld kvinnor.att motnor. var en om
Samma år ECOSOC resolution varigenom uppmanade medlems-antog en man

förstärka lagstiftningen våld kvinnor vidtaochrörstaterna att mot attsom
åtgärder inom olika områden administrativasåsom områden, sociala områden
och utbildningsområden for skydda kvinnor från alla former fysiskt ochatt av

Årpsykiskt våld. 1992 bildades arbetsgrupp for förbereda deklarationatten en
avskaffande våld kvinnor. utkastEtt till deklaration vid 1993mot antogsom av

med Kvinnokommissionen.års möte
FNzs kommission för de mänskliga rättigheterna vid sitt imöteantog mars

1993 resolution kommissionen vid 1994 skulleårs möte övervägaatten om
tillsättandet särskild för frågor våld kvinnor.rapportör rör motav en som

kanDet det, enligt resolutionnämnas ECOSOC år 1970att antogsen som av
1503,nr möjligt for Kommissionen för de mänskligaär rättigheterna att

behandla klagomål från enskilda eller frivilliga organisationerpersoner om
kränkning mänskliga rättigheter. klagomålDe särskiltrörtasav som upp
allvarliga situationer i olika delar världen. Klagomålen jämte eventuellaav
kommentarer från den berörda lämnas till underkommission tillöverstaten en
Kommissionen for de mänskliga rättigheterna. Efter granskning i särskilden
arbetsgrupp underkommissionen det fråga systematiska kränk-avgör ärom om
ningar de mänskliga rättigheterna. fall hänskjutsI så frågan till Kommissio-av
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endasthemlig och detGranskningen ärrättigheterna. ärmänskligaför denen
fall harallvarligasärskilti den.deltar Ikommissionens medlemsstater ensom
regeringenkontakt medkommissionensför vägnarrapportör taattutsetts
mänskligaskydd för detillvidta åtgärderförmå dennaoch försökaifråga att

i kon-stöd någontillkommitharProceduren,i landet.rättigheterna utansom
med de berördadialoganledning tillhar ändåbristervention, har gett enmen

regeringar.ländernas
Kvinnokommissio-finns inombeskrivnadetförfarandeliknandeEtt nusom

klagomålbygger påSystemetkommunikationssystemet. tasdet s.k. att uppnen,
okänd,ganskamöjlighet ärrättigheter. Dennakvinnorsåsidosättanderör avsom

mänskligakvinnorskränkningaranmälningarmöjliggörsystemet avavmen
rättigheter.

1993.i Wien år Irättigheter ägdemänskligavärldskonferensFNzs rumom
mänskligakvinnorsfrågorintar rörkonferensenfrånslutdokumentet som

understrykerBl.a.central plats.kvinnordiskrimineringochrättigheter enav
privatabåde i detkvinnor,undanröja våldförarbetavikten motattattavman

rättstillämp-ikönsfördomarundanröjaförliksomoffentliga livet,i detoch att
rättigheternamänskligaför deKommissionenbeslutningen. Det togs avsom
välkomnadeskvinnorvåldfrågorförsärskildgäller rapportördet motnär omen

enligt slutdokumen-haderättighetermänskligaKvinnorsvärldskonferensen.vid
befintliga kon-tillämpningen detillräckligt viduppmärksammatsinte avtet

avskaf-konventionenövervakningsmekanismerna,ventionerna och atttrots om
konventionernacentraladekvinnordiskriminering ärall slagsfande avenavav

ocksåuppmanadesVid konferensenrättigheterna.mänskligaområdet för depå
avskaffandedeklarationtill denutkastetgeneralförsamlingFN avatt anta om:s
under året. Enantagit tidigareKvinnokommissionenkvinnorvåld mot som

skulleKvinnokommissionenvärldskonferensenfrånuppmaning att sevarannan
avskaf-Konventionentilläggsprotokoll tillmöjligheternaöver ett omatt genom

klagorättenenskildautveckla denkvinnordiskrimineringslagsfande all avav
kvinnor.diskrimineringi frågor rör avsom

kvinnorvåldetomfattningenmedvetenhet runtväxande motMed omavomen
ochfrånrekommendationeriutgångspunktmedvärlden och expertgrupperi

fram inter-vuxithar detarbeteför FNinomhållitsmöten en:sramensom
kvinnor. Detandravåld och övergreppi frågor rörnationell konsensus motsom

allvar-familjenikvinnor ärvåldsammanhang ettinternationellai motsägs att
Man är överensoch konsekvenser.omfattninggällerdetproblem bådeligt när

förnekad,ochvarit dolddeltillkvinnorvåldförekomsten stormotatt avom
denocksåfamiljen. Detinom sägsvåld attgäller detta utövassärskiltoch som

samhälletoch ifamiljeninomkvinnorvåldetomfattningentotala sarmo-motav
förhållandeintimtråderdetkänd. Manblialdrig kommer ettlikt attatt ser

Det konstaterasi samhället.ställningkvinnors attochkvinnormellan våld mot
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våldåterfinns inom alla samhällsklasser och inkomstgrupper ochproblemet att
eller religion.kvinnor oberoende kulturärmot av ras,

deklaration avskafandedecember 1993 generalförsamlingI FNantog :s en om
vald kvinnor. Generalförsamlingen pekar det finns trängandepå att ettmotav

jämlikhet,behov tillämpa människors rättigheter såvitt trygghet,attav avser
kvinnor. framhållsfrihet, integritet och värdighet det gäller Detäven när att

våld kvinnor innebär kränkning kvinnors rättigheter och grundläggan-mot en av
eller till och med upphäver kvinnorsde friheter och sådant våld skadaratt

åtnjutande friheter. uttryckerdessa rättigheter och Man över att manav oro
hittills misslyckats skydda främja kvinnors rättigheter och friheter i dettaochatt

Generalforsamlingen sig inse våld kvinnor uttryckavseende. ärsäger att mot ett
detför historiskt ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och och ärmän att

till dominerar och dis-ojämlika förhållanden har lettdessa männenattsom
mekanism,kriminerar kvinnor. Våld kvinnor avgörande socialärmot en genom

vilken tvingas i underordnad ställning Enligtkvinnor in män.gentemoten
deklarationen finns klar och tillräckligt vid definition vålddet behovett avav en

kvinnor och otvetydigt uttalande vilka rättigheter gäller för attmot ett somom
kvinnor. Vidare föreligger behovsäkerställa avskaffandet våld mot av enav

i sammanhangetutfästelse gäller deras ettstaterna samt engage-ansvarav som
i för avskaffa våldfrån det internationella samfundet dess helhet motattmang

kvinnor.
kvinnor varje könsrelaterad vålds-Enligt deklarationens artikel våld1 är mot

resultera fysisk, sexuellhandling resulterar eller sannolikt kommer attsom
innefattande sådanalidande för kvinnor, hoteller psykisk skada eller sådant om

ifrihetsberövanden, sig det sker dethandlingar, eller godtyckligatvång vare
livet. Deklarationens artikel innehåller uppräk-offentliga eller i det privata 4 en

för avskaffa alla former våldländerna bör vidtaning åtgärder att avsomav
allamedkvinnor, inte minst våld inom hemmet. Det sägs att staternamot

avskaffapolitik syftar tillmedel och dröjsmål bör drivalämpliga attutan en som
uthållighet verka förmed vederbörligvåld kvinnor. Bl.a. skall de attmot

lagstiftning, straffa vålds-i enlighet med nationellförhindra, undersöka och,
möjligheten utarbetagärningar kvinnor. Vidare bör överväga attstaternamot

kvinnor varje formhandlingsplaner för främja skyddetnationella motatt avav
kvinnor för våld, och derasför säkerställavåld. De bör arbeta att utsattsatt som

sjukvården ochhjälp, inte minst från hälso- ochfår kvalificerat stöd ochbarn,
socialtjänsten.

statligaanslå tillräckliga i den bud-Enligt deklarationen bör staterna resurser
kvinnor.till avskaffandet våldför verksamhet relateradär motgeten avsom

utbildningsinsatser riktas till poliser och andraVidare pekas behovetpå somav
bestraffa våldför förebygga, undersöka ochstatstjänstemän, har attsom ansvar

utbildningsområdet,i övrigt, särskilt inomkvinnor, åtgärderävenmot sommen
avskaffasociala och kulturella beteendemönster ochsyftar till förändraatt
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främjabörocksåroller. Detkvinnors ochfördomar mäns staternaattangesom
allvarlighetentill,orsakernadet gällerbl.a.forskning inom området, när arten,

statistik,framställabörochkvinnor,följderna våldoch att staternamotav
ivåld hemmet.utbredningenbeträffandesärskilt av

bidra tillfackorganoch FN:sorganisationer inom FNEnligt artikel 5 bör
läggs framprinciperrättigheter ochdeförverkligandeterkännandet och somav

handböckerriktlinjer ellerutformningenstödjabör bl.a.i deklarationen. De av
ide åtgärder omnämnsbeaktandemedvåld kvinnormot somavavsersom

deklarationen.

förrättigheternamänskligaKommissionen för debeslutade1994 attl enmars
kvinnor.vald Ifrågorförsärskildtreårsperiod tillsätta rapportör motomen

åtgärder förvidtaregeringarnasunderströk attsammanhaget attansvarman
sida ellerfrånsådant våld utövaskvinnor,våldmotverka statensoavsettmot om

nationellafrån bl.a. deskallsärskilda rapportörenenskilda Denpersoner.av
bearbetadäreftersamla ochorganisationerolikaregeringarna och typer av

skallVidarekonsekvenser.orsaker ochkvinnor, dessvåldinformation motom
inter-regional ellernationell,åtgärderolika pårekommenderarapportören

orsaker,och dessvåld kvinnorundanröjasökanivå för delsnationell motatt
kommernärvarandeförvåldet. Rapportören,dels lindra konsekvenserna somav

avlärn-1994. förstaEnarbetepåbörjade sittSri Lanka, rapportfrån sommaren
november år.nades i samma

konsekvensernatill ochorsakernabl.a. rörbehandlas frågorI rapporten som
områdetregelverket påinternationellabeskrivs detVidarekvinnor.våld motav

kvinnor. Ivåldbehandlardokumentinternationella rapportende motsamt som
infor-baserade denrekommendationer påochslutsatseråterfinns också vissa

fått.mation rapportörensom
Staternarekommendationer.följandeenskildadenationell nivåPå staternages

bör

eller reli-traditionsed,inte åberopa någonochkvinnorfördöma vålda mot
våld,avskaffa sådantgälleråtaganden detundvika sina närgion för attatt
kvin-diskrimineringslagsavskaffande allkonventionenratificerab avavom

reservationer,utannor
kvinnor,motverka våldförhandlingsplanernationellac utarbeta motatt
tillförsäkraadministration förochlagstiftningutvecklingd initiera attaven

rättsskydd,fullgottför våldkvinnor utsätts ettsom
rehabiliteringför stöd ochspecialiserad hjälpsäkerställa tillgången påe

för våld,kvinnor utsättssom
lyhördademochrättsväsendet görapersonal inomövrigpoliser ochf utbilda

kvinnor,våldför frågor rör motsom
kvin-våldförhindrarvärderingarinkluderaundervisningsplaner motg i som

nor,
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h främja forskning beträffande frågor våld kvinnor,rör motsom
i problemet med våld kvinnor till internationellarapportera motom organ

arbetar för mänskliga rättigheter.som

Rapportören rekommenderar olika åtgärder internationelläven på nivå. Bl.a.
tillstyrker tilläggsprotokollrapportören till Konventionenatt ettman genom om
avskaffande all slags diskriminering kvinnor tillförsäkrar kvinnor enskildav av
klagorätt. Detta skulle enligt säkerställa kvinnor förrapportören utsättsatt som
våld upprättelse hjälpkan med internationella rättighetsdokument.av

Strategier för våld hemmeti är på resurshandbok årmöta namnetatt en som
1993 tagits fram inom för det arbete olika utförtinom FNramen som organ
under det decenniet och våld och andra kvinnor.rör övergreppsenaste motsom
I handboken pekas flertalpå olika strategier de styrandeett som organen,
polisen, sociala verksamheter, hälso- sjukvårdenoch frivilliga organisatio-samt

i världen kan använda för komma till med det våldrättarunt attner om som
kvinnor för i sina hem.många Tanken handboken skall allautsätts är att ge som

har och intresse för slut våldet förslag olika handlingsalterna-påattansvar
tiv. Det slås fast våld kvinnor i deras hem allvarligt brottäratt mot motettegna

mänskligade rättigheterna. komma tillFör med detta våld deträtta äratt
nödvändigt olika myndigheter och andra kommer i kontakt med kvinnoratt som

för arbetar tillsammans. Framförutsätts alla andra strategierövergreppsom som
diskuteras i handboken effektivt samarbete den viktigaste, det.är poängterasett

påtryckningar det gällerFortsatta skyldigheter efterleva olikanär staters att
konventioner, antagandet deklaration avskaffande våld kvinnormotav en om av

beslutet tillsätta särskild våld kvinnor någrarapportör ärsamt att moten om
exempel det internationellapå arbetet med bekämpa våld kvinnoratt att mot
fortskrider i full styrka. När det gäller Sveriges hållning och i detengagemang
internationella samarbetet kan konstatera land varit starkt pådrivan-vårtattman
de det aktivt medverkar till såväloch FN:s generalförsamling Kom-att att som
missionen för de mänskliga rättigheterna och Kvinnokommissionen beslut,antar

kvinnorsinnebär rättigheter i högre grad respekteras i olika avseenden.attsom
Sverige också aktivt för frågorverkar jämställdhet mellan kvinnorröratt som

får framskjuten ioch plats FN arbete.män en :s

2.1.3 Europarådet

Parallellt eftermed det arbete FN bedrev andra världskriget med stärkaattsom
mänskliga rättigheterna ide påbörjades Europa motsvarande arbete. I stadganett

för organisationensEuroparådet uppgifter vidmakthålla ochattangavs som en av
vidareutveckla de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. En
konvention för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
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godkändeSverigeundertecknande 1950.för årEuropa-konventionen öppnades
i svenskkonventionenjanuari 1995 inkorporeradeskonventionen 1952. 1år Den

konventionerinternationellasig från övrigaEuropakonventionen skiljerrätt.
juridisk grund, medutpräglattillämpning bygger pådessflera sätt att engenom

rättigheternamänskligaKommissionen för dei domstol talanprövning på av
kontinuerliga praxis-konventionsorganensenskilda. Genomanmälanefter av

kommitsuccessivtbestämmelser ocksåkonventionensverksamhet harbildande
andrafrån kon-utsträckning skiljer deni visspreciseras sättatt ett som

ventioner.
tilläggsprotokolltillEuroparådet förslaginomdiskuterasnärvarandeFör ett

jämställdhet skalltillochkvinnorsEuropakonventionen i vilket mäns rätttill
konventionen.enligträttighetergrundläggande mänskligaläggas till katalogen av

jämställdhetskom-Europarådetsuppmärksammade1970-taletRedan i slutet av
problemde socialakvinnorvåldfysiskt och sexuelltmitté ettmot somavsom

gällde våld inomEuroparådets sida. Detfrånåtgärderföranleda särskildaborde
År inkluderade Europarådet1980ii samhälletfamiljen, arbetet ochpå stort.

syftar tillhandlingsprogramsärskildafamiljen i detvåld inomfrågan somom
Åren ministerrádEuroparådets19901985 ochjämställdheten.öka antogatt

sikte1990,901985 och No. R85rekommendationer N0. R tarsom
1985från återgesrekommendationen årkvinnor. Ifrågor våldpå motom

gäller förebyggandefamiljen. Detvåld inombekämpandetstrategier för av
våldoch samhällets närförekommitvåldåtgärder, anmälan att engagemangom

förebyggan-allmäntockså1990 pekarRekommendationen från åruppdagas.
upptäckan-information,åtgärder rörandespecificeradede åtgärder, påävenmen

utbildning ochfamiljen,terapi för helahjälp ochoch anmälande övergrepp,av
behovetliggerTyngdpunkten påtill olikariktar sigåtgärder avgrupper.som

riktaråtgärderbrottsoffren,förinsatseroch samordnademångsidiga sommen
också.gärningsmännensig till nämns

tredjeEuroparådetsvidbehandladeskvinnor detVåld ämne euro-mot somvar
ägdekvinnor ochmellan män,jämställdhetministermötepeiska rumsomom

utarbetadeskonferenseninförförberedelsearbeteti Underhösten 1993 Rom. en
i demo-kvinnorvåldför bekämpastrategierdeklarationsärskild ettmotattom

ochvåldtäkterresolutiondeklarationkratiskt Europa. Denna samt sexu-omen
ministerkonferensen.vidkvinnorutnyttjandeellt antogsav

iváld kvinnorbekämpaförstrategierDeklarationenEnligt ettmotattom
våldpsykiska utövassexuella ochfysiska,detdemokratiskt Europa utgör som

iellerarbetsplatsenfamiljen,kvinnor inomochmän mot vuxnaungaav
värdighet ochfrihet,liv, säkerhet,tilloffretskränkning rättsamhället aven

funktionsamhällesdemokratisktförhinderintegritet. Sådant våld är ettett
vålddjupmedMinistrarna konstaterarrättssäkerhet.grundat attvilket är oro

socialainom allaförekommerföreteelse,utbreddallmäntkvinnor ärmot somen
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skikt alla samhällen oberoende utvecklingsnivå, politisk stabilitet, kulturoch av
religion omfattning först håller bli uppenbar. slåreller och Manattvars nu

fast genomförandet omfattande handlingsprogram ochatt ett gemensamtav en
intensifiering det internationella samarbetet för bekämpa våld kvinnoratt motav

ofrånkomlig uppgift för Europarådet det gäller skydda och främjaär när atten
mänskliga rättigheterna. Handlingsprogrammet omfatta rad åtgärderde skall en

avseende forskning, förebyggande verksamhet, utbildning, skydd institutio-mot
naliserat familjen, repressivavåld eller våld inom hjälp och stöd offer,

uppfordran till rättsliga åtgärder liksom kriminalisering våldshand-åtgärder, av
lingar begångna inom äktenskapet. huvudområden enligt deklarationenDe som

i handlingsprogrammet forskning och utvärdering,skall inluderas anges vara
lagstiftningsaspekter, rättsliga och polisiära aspekter, förebyggande åt-

utbildning hjälpgärder och och stöd.samt
Resolutionen våldtäkt och sexuellt utnyttjande kvinnor återfinnsI om av en

till deltagande vidta åtgärder förebyggande förvädjan de staterna att naturav
våldtäkt och sexuellt utnyttjande kvinnor. Vidare bör aktivtstaternaatt utrota av

fall utnyttjande ochkvinnor våldtäkt och sexuelltuppmuntra att rapportera av
straff.vidta kraftfulla åtgärder för belägga sådana handlingar med effektivaatt

Åtgärder Europarådetbör vidtas stöd offren. Samarbetet både inomså att ges
och med andra europeiska och internationella fora skall intensifieras.

rådet2.1.4 Nordiska

Nordiskajämställdhetsområdet fastställdesnordiskt samarbetsprogramEtt av
komple-rekommendation Nordiska Somministerrådet 1978 efter rådet.år av

detfinns handlingsplan förtill det nordiska samarbetsprogrammetment en
jämställdhetssamarbetet. Handlingsplanen frågornordiska avspeglar de ärsom

jämställdhetförhögt prioriterade i de nordiska ländernas nationella arbete
samtliga ländermellan kvinnor och Bland de aktuella imän. ämnen ärsom nu

ingår frågor våld kvinnor.rör motsom

motverka2.2 Verksamheten i Canada för att

kvinnorvåld mot

allmänhetenblandfinns växande medvetenhet inte minstI Canada ochstoren
kvinsammanhänger med våld andrade problem och övergrepp motom som-

våld inomStora satsningar har gjorts för motverka olika formeratt avnor.
"initiatives"familjen. federala ekonomiskaSålunda har två stora program

i dessa1980-talet. federala regeringen harkommit till stånd sedan slutet Denav
socialarbetare,poliser, läkare, sjuksköterskor, advokater,uppmanatprogram
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brottsoffermed såväli kontaktkommersitt arbeteoch andra,lärare som genom
förhindra det därmed närmastaktiv del i arbetetförövare, attatt ta somsom

violence"."domestic Man på-eller"fa1nily violence"familjevåldbenämns
alla märmi-yrkeskategorier berörs,inte endast dessapekar det är utanatt som

del i arbetet.medborgarealladärförskor, och har att tauppmanatman
betraktatsalltför länge harfamiljevåldframhåller s.k.Regeringen ettatt som

våldetfamiljen. betonas ärinom Detvarit väl doltproblem,privat attsom
kulturer,inom alladet förekommersamhället ochiutbrett och djupt attrotat
och barnvåld kvinnorRegeringenreligioner.socialgrupper och att motanser

lösas.problem måstesamhälleligtnationellt ochviktigt snarastär ett som
famil-våld inomför motverkafederala ekonomiskaförstaDet attprogrammet

svenska210 miljonerdollar camiljoner1988. 40jen Dåår avsattestogs can
för tillskapamiljoner dollar22fyraårsperiod,kr under avsatta attvarvaraven

kvinnor ochmisshandladeboende förskyddatkvinnojourer ochytterligare annat
kvinno-450ihar resulteratfyraåriga närmarederas barn. Det programmet nya

varje000 kvinnorhjälp 23 år.kanjourer, som ge
olika yrkeska-träning förutbildning ochinneburit ökadocksåharProgrammet

läkare, sjuk-kvinnor,med såsomdirekt kontaktitegorier, kommer utsattasom
ideellt arbetandeungdomsledare, ävenpoliser, socialarbetare,sköterskor, men

700 olikasamhällsarbete istödför överdelatsMedel har attut gepersoner.
allmänheten.riktar sig tillupplysningsverksarnhet,och tillprojekt som

År dettaekonomiskt Förandra fyraárigtpåbörjades1991 avsattesett program.
harkr. ävensvenska Programmet700 miljonerdollar drygt136 miljoner can

sikte nåsärskilt påsamtliga medborgare,sig tillriktat attdenna gång tarmen
handi-ochinvandrargrupperinuiter, vissaindianer,dvs.minoritetsgrupperna,

m.fl.kappade,
följan-familjen påinomochangriper våld övergreppDet programmetsenare

de sju fronter.

Upplysning
attitydförändring, ärsyftar tillinformation,ochupplysningGenom ensom

kvin-våldmotverkamedi arbetetalla medborgareinvolvera motmålet attatt
kvinnovåldetbakommekanismernainformeragälleroch barn. Det att omnor

educationpublics.khar påbekämpas. Manskall kunnavåldetoch hur satsat
projekt.etableraderedansåvälsamhällsprojekt,lång radoch på nya somen

Lagstiftning
framförlagstiftningen,gjortområde har översynrättsväsendetsPå en avman

dennaför ärfamiljerättslagstiftningen,straffrätts- ochallt såvitt att se omavser
avhållaochkvinnor mänskyddagällereffektiv dettillräckligt attnär utsattaatt

frivilligarbeta-yrkeskategorier ochinformerat olikaharbegå brott. Manfrån att
skyddaochförhindra vålddet gällerfinnslagstiftning närden attsomre om

brottsoffer.
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Polis, kriminalvård, hälso- och sjukvård socialvárdsamt
Poliser kriminalvårds- och frivårdspersonal manhar utbildats. Vidare harsamt

stöd till olika projekt, sikte på det lokala polisarbetet, i syftegett tar attsom
åstadkomma bättre stöd och skydd brottsoffren. Man stöder utbildning om
mekanismerna bakom kvinnovåld föräven personal verksam inomärannan som
rättsväsendet. Olika behandlingsformer for begått sinamän, övergrepp motsom

utvärderas, och söker information hur skall kunnapartners, man om man
förändra det våldsamma beteendet hos dessa Alla federala anstalter erbju-män.
der behandling för förgripit sig sina familjemedlemmar.män på Flerasom
åtgärder syftar till åstadkomma bättre insatser for brottsoffren och derasatt
familjer från hälso- och sjukvårdens sida och det sociala området. Hand-
böcker guidelines för bl.a. läkare, sjuksköterskor, socialarbetare och mental-
skötare har arbetats fram. Slutligen stöd olika samverkansgrupper, i syfteges

förbättra handläggningen ärenden inomvåld familjen.röratt av som

Skyddat boende
Möjligheterna för kvinnor och barn erhålla skyddat boende har förbättrats.att

boendeFör under kortare tid har tillskapats ytterligare 70-100 kvinnojour-nya
Ett Next introducerats,step har och avsikten tillskapaärnytt atter. program

150-170 boendeenheter Second-stage houses för kunna kvinnornasmötaatt
behov boende under längre tid.av

Minoritetsgrupper
Stöd och service till olika minoritetsgrupper har byggts ut.

Statistik
Statistiska undersökningar för få information, iskall ingå nationellatt som en
databas familjevåld, har genomförts. Syftet förbättra informationenär attom

det gäller omfattningennär och våld och andra inom famil-övergrepparten av
jen.

Informationsspridning
Åtgärder har vidtagits för sprida information och kunskap vidare. Meningenatt

information skall dem arbetar med frågorär nå rör övergreppatt motsom som
kvinnor, dvs. olika yrkesgrupper, frivilligarbetare och forskare. Att föra ut
forskningsresultat och kunskap inhämtats de olika projekten harsom genom
högsta prioritet hos myndigheterna.

Medel sålunda framför allt från federalt håll, de olikaävensatsas men pro-
vinserna tillskjuter medel för bekämpa våld kvinnor och barn. Pro-att mot
vinserna stöd till kvinnojourer och andra kriscentrum, drivstyperger av som

frivilliga Sexual CentersAssault etc., och till inriktasprojekt, påav som
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kvinnor.frågor våld motom
involvera-delstatliga,såväl federala äri Canada,flesta ministerierDe nusom

finansieringenikvinnor och deltarvåldmotverkai medde arbetet mot avatt
frågoransvarig förministerium har ärVarje någondetta arbete. omperson som

avdelningarfinns särskildainom flera departementkvinnor, ochvåld sommot
frågor.handlägger dessa

Thekvinnováldskommissionfederalsärskild1991-1993 hadeUnder åren en
mekanis-undersökauppgiftWomen iAgainstPanel ViolenceCanadian atton

motverka sådantförföreslå lösningarochkvinnovåldetbakom attattmerna
olikaoch dokumenteraundersökagickuppdrag påKommissionensvåld. ut att

sambandetochkonsekvenserorsaker ochkvinnor, dessvåldformer motav
skulleUtgångspunktenkvinnor.våldmellan olika former ettmot varaav

erfarenheter. Enkvinnorsutifråndefiniera våldetkvinnoperspektiv dvs. att-
öka allmänhetensförfinna metoderkommissionenforuppgift attattvarannan

syfte finnaförebyggandeivåld kvinnordet gällermedvetenhet när samt attmot
Slutligentill våldet.orsakernabakomliggandedesikte pålösningar tarsom

samhällssektorerför allarekommendationerframarbetakommissionenskulle
aktionsplan mednationelloch tillskapaupphörafå våldeti syfte attattatt en

tidsplan.inbyggd
kvinnortusentalssammanträffade medkvinnovåldskommissionenfederalaDen

utsatthet förjämställdhet ochbristandemellanKopplingeni Canada.runt om
inte kankvinnorslog fastkommissionen. Manförklarvåld kom stå attatt

i samhälletjämställdhetförrän de nåroch andrafrigöra sig från våld övergrepp
frånoch hotvåldutplånatförräninte kan uppnåsjämställdhetoch att man

våldvarje formkommissionenUtgångspunken för motliv.kvinnors att avvar
kvinnorVåldsammanhang.samhälleligtikvinnor måste större motettses

ojäm-politiskaekonomiska ochsociala,denkonsekvensbetraktades avensom
kritikstarkuttryckersamhällsstrukturen. Rapporteni motinbyggdlikhet ärsom

institutioner.samhälletsmånga av
ansåg"familjevåld",användainteKommissionen valde termenatt som man

kvinnor.våldi ställettaladeassociationer,felaktiga motutan ommangav
vidare slutsatserutgångspunkt förkonstaterade attKommissionen som en --

bakgrundvåld.gäller Motdettoleransnivåalltför hög närsamhället har en
bestämmasamhällssektorer måsteallainomfram tillkomhärav att manman

våld.gällerdetför s.k. noll-tolerans närsig
kvinnor. Detde olika formerna övergreppbeskrivsslutbetänkandet motI av

skeri vilkarelationer övergreppolikasådana,gäller övergreppen typer avsom
inleds medRapportentillfällen ägerochplatser när övergrepp ensamt rum.

främmandedemförbegåskvinnor,våldför sexuelltredogörelse mot avsom
därefterochbekantskapsrelationerolikavåld inomdiskuterasDäreftermän.

avsnittockså övergreppfinnsrelationer. Detvåld ioch psykisktfysiskt nära om
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kvinnor i avsnitt finns redogörelsebarn, våld arbetspatser, ochpå påmot ett en
för olika former rituellt våld, pornografi m.m.av

2.3 Kvinnovåldskommissionens överväganden
förslagoch

våld kvinnor ochVi föreslår internationella dokument röratt motsom
ochsyftar till motverka sådant våld till svenska görsöversättsattsom

tillgängliga publiceras.attgenom

kvinnor haft framskjuten platsvåld har sedan många årFrågor rör motsom en
Medfrågor behandlas de internationella samarbetsorganen.bland de som av

upprätthållai har medlemsländerna skyldighetutgångspunkt FN stadga atten:s
radfrämja mänskliga rättigheter. tillkomsten långoch respekten for Trots av en

siktekonventioner och andra internationella överenskommelser, på atttarsom
helai olika avseenden, blir dock kvinnorfrämja kvinnors rättigheter över

rättig-handlar kvinnorsdiskriminerade grund sitt kön. Detvärlden på omav
trygghet, frihet, integritet och värdighet. Dessutomheter såvitt jämlikhet,avser

europeiska minis-särskilt för våld i olika former. Enligt detkvinnorär utsatta
våld kvinnor kan sådantdeklaration strategier för bekämpatermötets att motom

från detkontrollera kvinnor, vilket härrörvåld betraktas medelett attsom
och ochfortfarande råder mellan kvinnorojämlika maktförhållande mänsom

jämställdhet mellan könen.för uppnående verklighinderutgör ett avsom
olika internationellaaktivt medverkat i och påverkat arbetet inomSverige har

våld kvinnor och andragäller frågor bekämpandetdet rörnär motavorgan som
avseenden.kvinnors rättigheter i olikafrågor innebär ökad respekt försom en

mellan kvinnorför frågor jämställdhetland har också verkatVårt röratt som
Enskildafår framskjuten plats i det internationella arbetet.och män stateren

förhåller sig mycket olika till det problem våld kvinnor Det ärutgör.motsom
föredöme i dessaenligt mening viktigt Sverige internationelltvår äratt sett ett

Sveriges medverkan i detnaturligtvis såvittsammanhang. Detta gäller avser
nationella arbetetinternationella samarbetet, i lika hög grad gäller detta detmen

FN-deklarationenmotverka olika former kvinnor. Imed övergrepp motatt av
de lämnaravskaffande kvinnor påpekas särskiltvåld näratt staterna,motom av

informationbör lämnain till mänskliga rättigheter,FN rörrapporter omsom
devidtagit för förverkligavåld kvinnor och de åtgärder attmot om som man

i deklarationen.mål angessom
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generalförsamlingkungjordes krävde FN:sdeklarationensamband medI att
kändbli allmäntdeklarationen skulleförskulleansträngningaralla göras attatt

rekommendationantagit allmändessförinnanhaderespekterad. CEDAWoch en
lämpligavidta åt-rekommenderadeskonventionsstaternanr 6, i vilken att

och CEDAW:still CEDAWsäkerställagärder för rapporteratt staternasatt
språk.inhemskaoch spridsECOSOCtill översätts staternasrapporter

innehållet iinformationförabetydelsenunderstrykaVi vill utatt omav
folket. Dettill det svenskakvinnorvåldavskaffandedeklarationen motavom

information deregeringen försvenskadenbetydelse utär även att omstorav
det gällersammanhanginternationella näriövrigt attuttalanden i görssom

området,givetvis konventioner påkvinnor. gällervåld Detbekämpa mot men
rekommendationeruttalanden ochoch olikadeklarationerresolutioner,också

dessa dokumentefterfrågarmänniskorMångainternationella organ avger.som
framför alltgällerlättillgängligt Detsätt.få del dem påoch önskar ett merav

översättningarOftast saknasandra.ungdomstuderande ävenforskare och men
svenska.tilldokumentenav

viktigastedelåtit någraöversättabakgrund vadVi har sagts avmot som nuav
vi låtitSålunda har översättakvinnor.vålddokumenteninternationella motom

deklara-kvinnor och denavskaffande våldFN-deklaration1993 års motavom
demokratiskt Europaikvinnorvåldför bekämpastrategiertion ettmotattom

jäm-europeiska ministermötetredjeEuroparådets1993år omantogs avsom
ochvåldtäktresolutionLikaså har denochkvinnor män.ställdhet mellan om
tillvid ministermötet översattskvinnorutnyttjandesexuellt antogssomav

resolutionenochdeklarationernaöversättningarnafullständigasvenska. De av
betänkandets del B.återfinns i

rekommende-Nairobistrategiernas.k.desamband med tillkomstenRedan i av
medvetenhetallmänhetensför ökaåtgärdervidtarades regeringarna att omatt

världskon-Vid FNsamhälleligt problem.allvarligtkvinnorvåld är ett :smotatt
kommer göranämntsBeijing kommande hösti attkvinnorferens man somom

Syftetgenomförts.harstrategierutsträckning dessai vilkenutvärdering aven
genomföraskanstrategiernaåtagande såpolitisktförnyatskapaär attettatt

rekom-kvinnorvåldavskaffandeFN-deklarationenföre 2000. I motår avom
grundaravskaffa fördomarföråtgärdervidta olikamenderas att somattstaterna

överlägsenhet ochellerunderlägsenhetdet könetsföreställningarsig på enaom
sedanbestämmelse finnsliknandeoch Enför kvinnorroller män.förstelnadepå

kvinnodiskrimineringskonventionen.iartikel 5tidigare i
internationella dokument rörviktigtaspekterdärför fleraDet är att somur

ochpublicerasdokumentoch dessatill svenskakvinnorvåld översätts attmot
Översättning rapportering tillSverigesomfattaspridning böroch ävensprids.

behandlingochCEDAW,övervakningsorgan, såsominternationella organens
informerandehardokumentsådanaSpridningenSveriges rapporter. enavav
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normbildan-få allmäntdärigenom förväntasochfunktion kanutbildandeoch en
uttalanden kanochdeklarationerInternationellapedagogisk effekt.de och

viktenmedvetenhetenökaopinion ochtill väcka attbidrasålunda att avom
dokumenten kanSpridningenbekämpas.kvinnorvåldet enses sommot av

med-allmänhetensgäller Ökadetsidaenskilda närfrån denåtgärd attstatens
problem.samhälleligtallvarligtkvinnorvåld ärvetenhet ettmotattom

hardeninternationella dokumentsålundaVi föreslår artatt nusomav
regelmässigtkvinnor, över-motverka våldtillsyftaroch motnämnts, attsom

publiceras.tillgängligasvenska ochtill görs attsätts genom
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omfattning3 Problemets

omfattning det måstekvinnor för sådandet våldAtt utsätts är attav ensom
tvivel finns dockproblem råder det inga Detbetecknas ettett stort om.som

omfattningen Förprecis hurintresse kunnanärmare attstorattstort av ange
utvärderaåtgärder, och for kunnautforma effektiva förebyggandekunna att
offer,tid,våldets förändringarsådana, krävs också kunskap över omomom

och våldetsi vilka våldetsociala sammanhanggärningsmän, de utövas omom
kan fådessa frågeställningarViss ledning för belysakonsekvenser. att avman

sjukvårdsunder-offerundersökningar ochofficiella rättsstatistiken,den genomav
sökningar.

statistikensynpunkter på3.1 Några om

kvinnorvåldsbrott mot

detaljeradbrottslingar mycketbrott ochofficiella svenska statistiken ärDen om
dock bara denkvalitet. omfattarhög Denoch internationellt sett vara avanses

omfattningen vissa problembelyserbrottslighet anmäls till polisen. Den avsom
vålddet gälleri första hand aktuella näri samhället. De brottstyper är motsom

ofredande olagaandra sexualbrott,misshandel, våldtäkt ochkvinnor är samt
dessa brotts-första hand med tanke påföljande iFramställningen i dethot. görs

typer.
den nuvarande brottssta-kommissionen undersökasina direktiv börEnligt om

närvarande, i syfteutsträckning förioch bör könsuppdelas äntistiken kan större
våldsåvittbrottsutvecklingenför bedömabättre underlag attettatt avserge

riktas kvinnor.motsom
ochbrottslighetenolika aspekterRättsstatistiken belyser avser:av

Uppgifter anmälda brott.om
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besluthantering de anmälda brotten,2. Uppgifter rättsapparatens t.ex.avom
och lagföringar.

lagfordaUppgifter misstänkta och3. personer.om

1992 anmälda brottenhantering de under årSåvitt rättsväsendets avavser
Kvinnovåldskommissionenoch våldtäkt haravseende s.k. kvinnomisshandel

redovisasundersökningenundersökning. Resultatetgjort särskild statistisk aven
våld kvinnorrättsväsendet ochMyndigheterna inomi Kapitel 8närmare mot

i betänkandets del B.samt
statistikenoffer medtagna ifinns uppgifter överbrottstyperFör några om

eller ålder denuppgifter kön pågäller framför alltanmälda brott. Det om
beträffande deuppgifter finnsVissa sådanabrottet riktats mot.person som

misshandel.sexualbrotten förgrövsta samt

Statistik anmälda brott3.1.1 över

källorna till kunskapviktigasteStatistiken anmälda brott deäröver omen av
tolka, vilketlångtifrån enkelStatistiken dockbrottslighetens utveckling. är att

faktorer.har sin orsak i flera
främsta orsakernadevi här talarNär det gäller de brottstyper är en avom,

polisentillbrottsligheten inte anmälsdeltolkningssvårigheter dentill att somav
tid.varierar i storlek Tremörkertalet översärskild svårighetEn ärär attstor.

gällerinte. Detanmäls ellerbetydelse för brottfaktorer ha ettstor omanses
brottetsoch offretmellan gärningsmannenrelationenbrottets grovhet, samt

i högre gradskador anmälsmed allvarligasynlighet. brottMan attvet grova
helt obekantgärningsmannenpolisanmäls brott där ärlindrigare Vidarebrott.än

närstående. Brottgärningsmannenoffret brott där ärför i högre grad än somen
det privata.utspelas ii högre grad brottanmälsutspelas allmän plats änpå som

anmäldaförändring antaletkraftiginnebärmörkertalet högtAtt är att aven
ihar förändratsantalet brottmed det verkligabrott inte liktydigtär att samma
föränd-likaväl beståkan såledesantalet anmälda brottgrad. ökningEn av enav

begåtts anmäls,de brottandelring i mörkertalet störreatt somavgenom en
anmälda brottökning antalethar ökat. Enanmälningsbenägenhetendvs. somav

synliggörsi graddessa brott högrealltså berobegås kvinnor kan på attmot
antalet brott har ökat.än attsnarare

innebärabehöver inte hellervissanmälda brottökning antaletEn typenavav
särskiltgällerhar ökat. Dettamisstänktaoffer, eller antaletantaletatt personer,
antals-SCB anvisningarcentralbyrånsStatistiskaför de brottstyper där om

brottstillfälle,för varjeräknasbrott skallvid handenräkning brott att ettav ger
vidsexualbrottinte för andravid våldtäkt och sexuellt tvång samtt.ex. men --

ofredande.hot ochmisshandel, olaga
eller fallvåldtäkterantalet anmäldaökningTeoretiskt kan alltså avaven
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misshandel, sexuellt osv. bero flera helt olika fenomen:tvång,

för våldtäkt tidigare. Vid oförändradantal kvinnor blirEtt änstörre utsatta en
risken bli för våldtäkt har ökat.befolkningsmängd innebär detta att utsattatt

blir våldtäkt har inte ökat,Antalet kvinnor för2. störreutsattasom men en
för våldtäktblivit anmäler brottet. Risken bliandel dem att utsattutsattaav som

polisanmälda har ökat.risken för gärningsmännen blihar inte ökat, attmen
minskat.Mörkertalet har

inte ökat, de blirAntalet kvinnor blir för våldtäkt harutsatta somsom men
kvin-för våldtäkt blir vid fler tillfällen tidigare. De redandet än utsattautsatta

förhar blivit brott.än utsattanorna mer

brottstillfäl-blir för våldtäkt eller antaletVarken antalet kvinnor4. utsattasom
kvinnorna för polisen vid anmälnings-ökat. berättar delen har Däremot utsatta

tidigare. Polisen kan också benägentillfället flera våldtäkter än attvara merom
våldtäkttidigare. Risken för kvinnor bli förräkna fler våldtäkter än utsattaatt

bli polisanmälda. Där-ökat, inte heller risken för gärningsmännenhar inte att
minskat.mörkertalet för antalet våldtäkterharemot

brottstillfál-för våldtäkt eller antaletantalet kvinnor blirVarken utsattasom
annorlundadefinieras brottshandlingen ochhar ökat. Däremot pålen ett nytt

grundantingen förändringar i lagstiftningen eller pågrundpåsätt, ettavav
förändrat synsätt.

enskildanmälda brott orsakas sannolikt sällan enbartökning antaletEn av enav
förklaringanalys visa sigfaktor. kan det vid någonDäremot atten noggrann

olika förklaringar kankriminalpolitiska implikationernadominerar. De varaav
anmäldaförklaringar till denvitt skilda. Likaså kan det finnas flera andra att

faktiska brottsligheten minskar.brottsligheten minskar, denän att

i3.1.2 Statistik flödet rättsapparatenöver

handläggningen den mycketförs den rättsligastatistik är ävenDen översom
vilket ibland användsuppklaring,tolka. exempel begreppetsvår Ett äratt som

ellerlagförts, hurhur misstänktadet mått på mångaett personer somvoreom
inte. Uppklaringsprocenten kandetbrott klarats Detmånga är t.ex.nusom upp.

anmäldalagföringar satt i relation tillantalet och andelenminska bådeatttrots
statisti-anmälningar orsakerna till svårigheten tolkaeller ökar. Enbrott attav

fattade brottsanmälan ochfinns mellan beslut påken de olikheter påär som
förundersökning-misstänkte i samband medpersonblad, denupprättassom om

i statistiken;olika redovisningsenheter användsorsak deEn är somen. arman
misstänktabrottsdeltaganden,brott, personer osv.

svårigheten tolka statistik den rättsliga handlägg-exempelEtt attannat om
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frånomrubricerastill och med fleraofta, och gånger,ningen brottenär att
fåVi i statistikenlagakraftvunnen dom. kananmälan åtal och tillöver t.ex.

för vilkaoch antal våldtäkterantal våldtäkter anmäls detuppgift det ensomom
deuppgiftvi inte få hur mångakanåtalas Däremot t.ex. avomperson osv.

anmälnings-vidför vilka åtal väckts,rubricerade sexuellt tvångbrott somsom
våldtäkt.tillfället defmierades som

lagfördamisstänkta och3.1.3 Statistik över personer

fyller idetaljerad ochoch lagfördaStatistiken misstänkta äröver stortpersoner
redovisat.finnsmedborgarskapfinns. ålder,de behov Kön,sett m.m.som

polisdistriktgeografisktfördelninginnehåller uppgifter brottensStatistiken om
intefinns alltså brotten begåsanmälts. Kunskapoch län där brottet menvarom

gärningsmännen bor.om var

offer3.1.4 Statistik om

officiella statistikeninte i den änoffer förekommerUppgifter annat somom
i olikadessa indelasanmälda brottregistreringen"biprodukt" till attgenomav

offret 15möjligt utläsa enbart ärvåldtäkter detbrottskoder. För är attt.ex. om
kvinna ellerOm offretoffret under 15 år. äräldre ellerår eller är manom

förhållanden. Försexualbrott gällerinte. andraregistreras dock För samma
utnyttjandeutnyttjande, sexuelltsexuellt sexuelltvissa sexualbrott tvång, av-

elleravkomlingsexuellt medmed barn,sexuellt umgängeunderårig, umgänge
gärningsman-15 kan dock utläsasoffret under årmed syskon och där är om-

offerinte i frågauppdelninghaft relation. Denna görsoch offret nära omennen
eller äldre.15 årärsom

äldre elleroffret 15 ellerutläsa årmisshandelsbrotten går ärFör att omom
kön. frågaäldre, offrets Ioffret 15 elleroch, åroffret under 15 år ärär omom

uppgift kön. Närnärvarandesaknas förmellan 0-14 åroffer barnär omsom
till gärnings-indelning efter relationfinnsmisshandelsbrottendet gäller även en

misshandelsbrottenför såvälobekant. Vidarebekant eller somangesmannen
utomhus.inomhus ellerbrotten har begåttsvåldtäktsbrotten om

i dag finnsuppgifterhär. Depåpekande börYtterligare görasett omsom
statistikensärskildamotsvarighet i den överanmäls, har ingenoffret då brottet

brottutläsa hur mångainnebär det gårlagförda Detta typenattatt avpersoner.
få huruppgiftingen gårkvinna""misshandel attmot ommensom

kvinna.misshandlatför hadömtsmånga att enpersoner som
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3.2 Omfattningen kvinnomisshandel ochav

sexuella kvinnorövergrepp mot

När det gäller statistiken våldsbrott kvinnoröver begränsar vi i avsnittdettamot
redovisningen huvudsakligen till våldtäkt och andra sexualbrott misshandelsamt

.
Våldet kvinnor kan dock definieras flertal andra brott.mot ettsom

Enligt den officiella statistiken från SCB avseende anmälda brott uppgick
antalet anmälda brott misshandel kvinnor 1994 tillår 18 567. Avmotsom avser
dessa 12 196 brott sådana begåtts inomhus för kvinnan tidigarevar som av en
bekant dvs. det sådana brottär närmast begreppetmotsvararperson, som
"kvinnomisshandel Sådan misshandel enligt statistiken denär vanligaste typen

misshandel kvinnor samtidigt denna brottslighet, i likhet med vadmotav som
anförts till del dold. Om räknar de brottstor antassom ovan, vara man som

begåtts inomhussåväl utomhus för kvinnan bekant uppgårsom av en person
antalet till 14 629.

Figur 1 Anmälda misshandelsbrott respektive årmän kvinnor 1994mot mot
efter plats där brottet ägt och den misstänkte intebekant forellerrum om var
offret

Mot kvinnaMotman
30 716 brott 18567 brott

L I Inomhus bekant Utomhus bekant Inomhus obekantav av Utomhus obekantav av
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kvinnor haranmälda misshandelsbrottenfyra femtedelar deNästan motav
inomhus. Somhuvuddelentidigare bekantbegåtts för kvinnan person,av en

tredjedelarianmälningsstatistiken, tvåenligtjämförelse kan män,nämnas att
genomgångoftast utomhus. Enmisshandlats obekantfallen avperson,av enav

hälften de1978 vid handen minsti Stockholmpolisanmälda brott år att avgav
sin make,misshandlatsmisshandel till polisen hadekvinnor anmält avsom

knappmotsvarande andel forsambo eller dylikt, medan män procent.var en

efter vid anmäl-1981-1994kvinnorFigur 2 Anmälda misshandelsbrott mot
svårhetsgrad totaltningstillfället ochbedömd

2500, ......... ......... .
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immmimmaei. mmGmvmisshmdelTotalt

kvinnorriktat sigmisshandelsbrott1981 kan antalet anmäldaSedan år motsom
1994och med åroch fram tillstatistiken. Sedan detta årurskiljas den officiellai

vilketökat med 114misshandelsbrott kvinnoranmäldahar antalet procent,mot
Antalet anmäldamed.misshandel ökatungefär lika mycketär mot mansom

70mindre medökatkvinna har någotmisshandelbrott mottypenav grov
med 118misshandel", ökat"annanprocent antalet brottän typen somav

procent.
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Figur 3 Anmälda misshandelsbrott kvinnor 1981-1994 efter plats därmot
brottet ägt och misstänkteden bekant inte foreller offretrum om var

14000i

4000-

1981 1985 1990

lnomhusuvbdrm Utomhusuvbehnt---- ---- --
Inomhuuvobekm Utomhusavobekmt-----

Alla misshandel kvinna har, enligt anmälningsstatistiken, ökattyper motav
ungefär lika mycket sedan år 1981. kraftigaDen ökningen antalet anmäldaav
brott bland sådana skett inomhus for offret bekant gärningsman,som av en

skedde 1982, berorår troligen den förändringpå åtalsreglernasom av som
gjordes då.

År 1994 anmäldes i hela landet 1 812 våldtäkter eller váldtdlctyörsök. Av de
anmälda våldtäktsbrotten 5031 brott riktade 15 eller äldreårmotvar personer
och 873 dessa fullbordade våldtäkter inomhus. Det framför i frågaalltärav var

den sistnämnda våldtäkt mörkertalet myckettypen antas stort.om av som vara
År 1994 anmäldes också 699l brott sexuellt tvång, sexuellt utnyttjan-typenav
de, sexuellt utnyttjande underárig, sexuellt med barn sexuelltumgänge samtav

med avkomling eller syskon. 3531 dessa brott riktadeumgänge motav var en
kön den misstänkte.än 285 de 1 699 brotten riktade sigannat motperson av av

15 ellerår äldre, och 234 dessa riktadesen motperson som var av en person
kön den misstänkte. Av tidigare forskningän har det framgått denannat attav
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kvin-uteslutandedetDärför såalltid ärmisstänkte ärnästan gott somman.en
riktatsoffer i fall brottendeeller flickor är motsattmot person avensomnor

offer i de fallpojkaralltid elleroch ärmisstänkte mänkön den nästanän som
misstänkte.denkönriktatsbrotten mot somav sammaen person

år15 eller äldreriktadesexualbrottFigur 4 Antal anmälda mot personer
1975-1994, efter brotttyp av

2000 .. . . .,,..... .................................................... . ..................... .... ......... . .. . ........................... ... ............
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Figur Antal5 anmälda sexualbrott riktade årunder 15 1975-mot personer
1994, efter brotttyp av

....,.......... , . ...........................W... .. .. ...

Anmlooo.. , .................... ... .... .. ..... ....... . .., ... . . .. ....... ......., , ................... . . ..... . ........ . . . . . .....

1994 535Under år anmäldes också 136 brott sexuellt ofredande. 14 typenav
ofre-dessa brott gällde blottning medan 2 601 "annat sexuellttypenav var av

medandande". Av dessa 2 601 brott riktades 032 under 15 år1 mot personer
Även brott1 569 riktade äldre. för denna15 år eller typmot avvar personer

dehar det framgått minst nio offer kvinnor ochtio flickor ellerär attatt av
misstänkta uteslutandenästan är män.personerna

till statistiken för 1994 kan generellt skettNär år konstatera detattman ser man
fortsatt ökning antalet anmälda våldsbrott. antalet anmäldaDäremot haren av

med högt minskatbrott mörkertal våldtäkt och sexuella barnövergrepp mot
1994, vilket kan bero anmälningsbenägenheten detår på minskat något,att men

kan också finnas förklaringar. företrädesvis begåsandra Sådana brott påsom
allmän plats och kraftigt. Ettobekanta fortsätter däremot ökaattav personer

Ävensådant brott sexuellt ofredande. misshandel kvinnor forsätterär attmot
öka.
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deföregående avsnitt påibygger nänmtsstatistikenofficiella an-Den som
sexualbrottkännedom. Brottpolisenstillkommerbrottmälningar somsomom

mycket svårtdetmörkertal, är atthögahakvinnomisshandeloch antas som
genomsnitt-våldsbrottslighetenverkligadenuppskattarKriminologerskatta. att
gäller brottdetregistrerade. Närdensågångeråtminstoneligt är stortre som
mörkertal.högrelångtmeddock räknakvinnomisshandel måste ettmansom

brottsplatsengärningsman,ochoffermellanrelationennämligentalardettaFör
skadans art.samt

kraftigtÖkat mycketharkvinnomisshandelsbrottochsexualbrottanmäldaAntalet
anmäldaökningenSärskilt har10-15 åren.dei fallunder stor avsenastevart

det ivåldtäkterna ärSåvittåren.de allravarit undersexualbrott senaste avser
framförbland dessaochökatinomhusvåldtäkternafullbordadehuvudsak de som

ökadfaktisktHuruvidakändoffretförbegåttsallt de enperson.enavsom
våldtäkts-anmäldaantaletökningenstatistiskadenbakombrottslighet ligger av
kategorinsistnämndagäller dendetinteåtminstone närklarlagt,intebrott är

och sexuelltutnyttjandesexuelltsexuellt tvång,gällerdetvåldtäkter. När
sexualbrottökningenstatistiskadentroligtdetunderårigutnyttjande är att avav

minskad toleransdelvis berortiden motallraunder den senaste enmot vuxna
brottsligheten. Hurökningfaktisk stordelvisgenerellt ochsexualbrott aven

omöjligtdockfaktorernaolika ärde attförklarasökningendel avsomav
fastställa.

besöksförbud. Avlagenbrott1 515ocksåanmäldes1994Under år enmot om
6endastframgår1993:5KR-infoutförtSCB attspecialundersökning avsom

besöksförbudlagenför brottlagfördes1992år mot var135 omsompersoner
kvinnor.
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Figur 6 Antal anmälda brott och antal anmälningar gällande överträdelser av
besöksförbud 1989-1994

1989

Ikon

Sedan 1989 innehållerår den officiella statistiken uppgifter antal överträdel-om
besöksförbud och antal polisen funnit skäligen miss-ser av personer som vara

tänkta.

Av den specialstudie lagförda utförts SCB framgår attav personer som av
tredjedelartvå de 135nästan år 1992 lagfördes for brott motav personer som

besöksförbudslagen hade brott huwdbrott i lagtöringen, oftastett annat som
misshandel eller olaga hot. Av specialstudie framgår 146attsamma personer
misstänktes för brott besöksförbudslagen och varje misstänktmot att person
misstänktes för i genomsnitt 3,2 brott. Sex de 146 misstänktaav personerna var
kvinnor, 103 de 146 svenska medborgare, fem medborgare i någotav var var

nordiskt land, och 38 26 procent utomnordiska medborgare.annat var

Årligen också mycketutsätts antal kvinnor for brott olaga hot,ett stort typenav
ofredande och hemfridsbrott Av den officiella statistiken framgår dock intem.

Århur andelen kvinnliga offer 1994 anmäldes 26 319 brottstor t.ex. av
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011 brottofredande och 7271 brott typenhot, 17olaga typen avtypen av
hemfridsbrott.

559visar 4lagfördaochmisstänktaStatistiken att personeröver personer
självadessa1994. Tolvmisshandel kvinna ärmisstänktes för procentmot varav

misshandelmisstänktes forde 834kvinnor. Av 7 mot varen manpersoner som
misshandelforkvinnor högremisstänktaAndelen är motkvinnor.fyra procent

22respektivebarn 7-14 årmisshandelavseende procent18barn motprocent-
O-6barn år.misshandelavseende mot

dessasexualbrott. Enförkvinnortotalt tolvmisstänktes1994Under är av
för försökmisstänkteskvinnasexualbrott. Enolikaförmisstänktes två typer av

277misstänktesSammanlagtunder 15 år.inomhusvåldtäkttill mot personen
sexual-forunder åretmisstänkteselva kvinnorYtterligarevåldtäkt.forpersoner

utnyttjandesexuelltutnyttjande,sexuelltsexuellt tvång,fem förbrott av-
avkomlingmedsexuellteller umgängemed barnunderárig, sexuellt umgänge

ibarn näradessafyrakön,ellet syskon motannat enmot avavpersonen
förmisstänkteskvinnorrelation. Treibarnrelation och mot annanenen

sexuelltunderärig,utnyttjandesexuelltutnyttjande,sexuelltsexuellt tvång, av
eller syskonavkomlingmedsexuellt moteller umgängemed barnumgänge en

ofredande.sexuelltförmisstänktesfyraoch ytterligarekönsammaperson av
År huvud-sexualbrottmed698sammanlagtlagfördes1994 ett sompersoner

kvinnor. Ingenellersjudessalagföringen. Av procent,brott i personer, envar
förutnyttjande, tvåsexuelltlagfördes förvåldtäkt,förkvinna lagfördes en

underårig,utnyttjandesexuelltförunderårig,utnyttjandesexuellt grovt avenav
totaltdömdeskoppleri. Samma årforochmed barnför sexuellttvå umgänge en

för våldtäkt.149 personer
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Figur Påföljder7 våldtäktsbrottetavseende 1975-1994
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"övrigaI påföljder ingår överlämnande till vård inom socialtjänsten och till
vård enligt lagen 1988:870 vård missbrukare i vissa fall liksom böterom av

Åreller strafföreläggande något fall åtalsunderlåtelse. 1975 detsamt av var
50endast drygt dem dömdes för våldtäkt och våldförande tillprocent av som

och med 1984år dömdes till fängelsestraff. Motsvarande andel underettsom
1990-talet 80drygtär procent.

Av statistiken går inte utläsa hur många dem dömts för våldtäktatt av som
dömts för sådant brott riktat barn. Dock börett mot antar attsom om man-

lagtöringsandelen ungefär lika för brottär barn för brottstor mot motsom
dryg tiondel sådana begått våldtäkt barn.vuxna moten vara personer som-

dem dömtsAv för brotten sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuelltsom
utnyttjande underårig, sexuellt med barn och sexuelltumgänge medumgängeav
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endasthardessa brottformernasyskon deavkomling eller samt enavgrova
riktadebrottför sådanaminoritet dömts mot vuxna.

1975-1994Påföljder sexualbrott barnavseendeFigur 8 mot
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623236sammanlagt 8under 1994lagfördes årmisshandelFör personer, varav
lagfördesmisshandelkvinnor. Föreller åtta sammaprocent, grovvarpersoner,

kvinnor.eller31551år procent, varsexpersoner,personer, varav

s.k.anmälda brott utgörstatistikenofficiellatill den överkomplementEtt
utfrågningaråterkommandedeHärmed bl.a.offerundersökningar. ettavavses

medsyftegenomför. EttSCBbefolkningen,riksrepresentativt urvalstort somav
faktiska brottslig-information denytterligarefåofferundersökningarna är att om

slutetmörkertalet. Sedanochanmälningsbenägenhetenomfattning,hetens av
levnads-svenskarnasolika aspekterundersöktSCB sålunda1970-talet har

frågeställ-varierandevarje medgenomförs årUndersökningarnaförhållanden.
nämligentillfällen,ställts vidbrott harfrågorVissa detaljeradeningar. treom

fådock varitbrott harutsatthet för1992/93.1984/85 och Frågorna1978, om
vidare kaninteundersökningsresultatensådantställdaoch på sätt utanattett
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användas komplement till kriminalstatistiken. Gjorda analyser har dockettsom
pekat åtminstone 120 000 kvinnor årligen för form våldpå någonutsättsatt av
eller och 40 000 dessa kvinnor får synliga märken eller kroppsskadorhot att av

Även SCB:s offerundersökningar mycket begränsad bild,sådant våld.av ger en
familjen. genomförsframför allt det våld utspelas i Intervjuerna näm-av som

ligen telefon eller vid besök i hemmet, vilket försvårar för kvinnormånga
Överhuvudtagetberätta olika de blivit för.övergreppatt utsatta ansesom som

ivåldsbrott sker inom familjen kraftigt underrepresenterade ävensom vara
offerundersökningarna.

Internationellt olika gjorts i syfte kunskaphar undersökningar sökaatt om
särskilt intresse iomfattningen det våld riktas kvinnor. Avmotav samman-som

1993 genomför-den nationellt omfattande undersökninghanget årär stora som
i Canada den officiella statistikförande myndigheten i landet. hardes Denav

därförsärskilt intresse därför utfördes nationell basis, ocksåden attatt men
samhällsstrukturen i Canada och i Sverige.paralleller kan dras mellanmånga

kvinnor 18Genom intervjuer tillfrågades 12 000 statistiskt utvalda åröver
16 ålder.eller äldre de varit för fysiskt eller sexuellt våld sedan årsutsattaom

åtminstonekvinnor i Canada 51 % hade varit för våldHälften alla utsattaav
hadevid tillfälle 16 ålder. 25 % alla kvinnor intervjuadessedan årsett somav

Omfysiskt sexuellt våld från nuvarande eller tidigareupplevt eller partner.en
tillsammans medendast räknar de kvinnor levtnågon gång man,enman som

Enligt undersökningen dethade 30 % varit för sådant våld.nära utsatta var
från närstående Tvåkvinnor hade upplevt våld sinamånga män.upprepatsom
för våld nuvarande ellertredjedelar de kvinnor hade blivit utsattasom av enav

kvin-blivit vid tillfälle, tredjedeltidigare hade änpartner utsatta ett avmer en
hade vid tio tillfällen.änutsatts mernorna

bevitt-kanadensiska undersökningen stöder också hypotesen barnDen att som
debeteendeofta efter aggressivtvåld i hemmet det mönstertar somnar av

svärfarvåldsamUndersökningen visade de kvinnor hadeupplevt. att som en
desin% bli för våldlöpte 36 så riskgånger partnertre stor att utsatta somav

tredje-kvinnor svärfar inte uppvisat våldsamt beteende 12 %. Förett envars
varit så% offren för kvinnomisshandel hade våldet eller hotendel 34 avav

2 %för sina liv. skulleallvarlig kvinnorna fruktat Detta motsvara attart att av
till livet.alla gifta kvinnor i Canada känt sig hotade

endast 14i undersökningen detalla våldsincidenter omnänmdesAv varsom
medhade talatförekom kvinnorna inte% hade anmälts till polisen. Det attsom

sålun-fallen hade kvinnornavad varit med I 22 %någon de avperson om om.
för.varitvåld deundersökningen inte berättat för detda före någon utsattaom
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överväganden3.3 Kvinnoväldskommissionens

och förslag

6 kap.enligt ochbrotten 4framför alltStatistiken anmälda brott,över
Sålunda behövsutsträckning.könsuppdelas ibrottsbalken, måste större

infor-Vidare behövsförövarens kön.information såväl offrets somom
lagfördastatistikengälleroffrets kön det övermation när personer.om

uppskat-underlag förfå bättrestatistikMed förbättrad kan attettmanen
våld kvinnor.församhällets kostnader mäns motta

nationalitet och,ålder,offretsstatistiken informationVidare bör omge
Även finnsstatistikdengärningsmannen.inte minst, relation till som

Statisti-kompletteras.besöksförbudslagen behöverbeträffande brott mot
förövadevåldsbrottskadestånden vidökad kunskapken bör också omge

frihetsberövanden vid brottomfattningenkvinnor och belysa sommot av
kvinnor.våld motavser

brottsoffer-viföreslårkriminalstatistikförbättradFörutom att enen
sådantill stånd. Enkommerkvinnorundersökning avseende våld mot

brottsligheten.verkligadenskattningundersökning kan möjliggöra aven
kvinnor ochvåldtillorsakernaVidare skulle kunskapen mot sam-om

Undersökningenöka.samhällsfaktorerandramellan våld ochbandet
skallvilkaöka kunskapenockså bidra tillskulle att resurser somom

för.kvinnordet våld utsättsför bekämpasättas att som

det gällerbristfälligavseendenKriminalstatistiken kan i flera nåsägas attvara
och vilka kost-kvinnorandrabelysa omfattningen våld och övergrepp motav

sålunda behovmeningföreligger enligt vårvåld för med sig.nader detta Det ett
statistikenframför alltgäller överdenna statistik. Detförbättringar avav

statistikenkvinnor, ävenkvinnomisshandel och sexuella övergrepp mot men
sistnämndabrottsbalken; ioch kap.framför allt i 3 4vissa andra brott,över

dock inteVioch ofredande.hemfridsbrottkapitel brott olaga hot,såsom ser
genomgripandedessa brott. Enstatistikenbehov helt övernågot göraatt omav

emellertidVi kommerkostnader.innebära mycketförändring skulle bl.a. stora
syftevidtas iåtgärderexempel måsteföljande påi det några attatt gesomge

våld riktasdetbedömningar såvittför olikabättre underlag motett somavser
kvinnor.

nämndanmälda brottförsstatistikdet första bör den överFör ovanavsom
offermisstänkt,statistikenfinns ifler uppgifterkompletteras. Jutyp omsom

för-orsaken tilldra slutsatserblir detoch brottssituation, desto lättare att om
väljs meduppgifternaförutsätterändringar antalet anmälda brott. Detta attav
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målsättningen belysa faktorer hör med brottsutvecklingen ochatt som samman
redovisningsenheterna konsekventa. Statistiken brott våldär överatt som avser

och andra bör enligt mening utsträckningövergrepp vår könsuppdelas i större
för närvarande fallet. gäller brott barn där statistikenän är Detta även motsom

i dag helt saknar könsuppdelning. Enligt förordningen 1992:1668 denom
officiella statistiken ändrad SFS 1994:1108 skall också individbaseradgenom
officiell statistik könsuppdelad inte särskilda skäl talar det. Närnär emotvara
det gäller brott våld och andra behövs informationpåsom avser angrepp person
framför allt offrets kön hennes nationaliteteller hans ålder,ävenom men om
och, inte minst, relation till gärningsmarmen. registrering offerMot haren av

Ävenibland vissa etiska skäl anförts. sådana aspekter i kan talanågon månom
registrering offer det enligt mening viktigt dettaär vår vägamot att moten av

den kunskap kan de risker kvinnor löper för våldutsättasattman om som
och andra Det också önskvärt information förövarensövergrepp. är att om
kön.

Såvitt misshandelsbrotten kan offret fylldaredan i dag utläsa äravser man om
femton år eller inte och, offret 15 eller äldre, offrets kön. Det gårär årom
också utläsa offret bekant gärningsmannen. Sådanaeller obekant medäratt om
misshandelsbrott kvinna tidiga-har begåtts inomhus för kvinnanmot som av en

bekant de brott vanligtvis benämningen "kvinno-går underärre person som
misshandel". Detta begrepp bör inkludera de brott begåtts utomhusäven som

för kvinnan tidigare bekantav en person.
Även den statistik finns beträffande brott lagen 1988:688motsom om

besöksförbud behöver kompletteras. Flera de synpunkter vi redovisatav ovan
sig gällande beträffande antaletdenna statistik. Härtill kommergör även att

överträdelser besöksförbudslagen bör i relation till antalet gällandesättasav
utfärdade besöksförbud. tillgängligeller Någon sådan statistik finns dock inte

för närvarande.
framförDe förslag till förändringar statistiken vi har lagt fram tarav som nu

allt sikte statistiken polisanmälda de uppgifter i dagpå brott. Inteöver ens som
finns offret då brottet anmäls återfinns i den särskilda statistiken överom

Ävenlagförda inne-statistiken lagförda skulle behövaöverpersoner. personer
hålla uppgifter offrets kön. Med sådan statistik skulle de kostnader somom en

våld kvinnor för sig bättre genomlysning.med Ettmäns mot annat pro-en
blem med den befintliga statistiken i denna bara kan utläsa ochär att man om
i vilken utsträckning omrubricering brottet har gjorts i den rättsliga hante-av
ringen från från till sådananmälan till åklagarbeslut och inte anmälan dom. En
kunskap statistikenligt mening värdefull skall tolka denär vår närytterst man

förs.som
kapitel Straffmätning och andraI i detta betänkande Kapitel 12ett senare

påföljdsfrågor behandlar vi frågan hur dom-behovet ökad kunskapom av om
stolar straffvärdesynpunkt våldsbrott där kvinnorvärderar och andra brottur
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officiel-denmening det önskvärtofta offer. Enligt vår ävenärutgör att man ur
sådan kunskap.statistiken kan hämta

bättretillgodose de krav påfinns sannolikt olika lösningar kanDet ensom
lösning regi-Enutformning statistiken vi här har ettpresenterat. voreav som

vissa brottstyper,identifikationsnummerstreringssystem där särskilt åsättsett
rättsligaföljer hela denidentiñkationsnummer brottetoch där detta genom
kvinnorsärskilt sådana brott därperspektiv gäller dettaMed vårtprocessen.

Identifika-kap. brottsbalken.i och 6ofta offer, nämligen brotten 4utgör
brottsanmälan,sökbartfinnas med och påtionsnumret skulle sålunda vara --

domstolsavgörande.lagforingsbeslut ochpersonblad,
utsträckninguppgifter i vilkenstatistiskanärvarande saknas heltFör om

våldsbrott. Enligtgrund vårtillerkänns skadestånd påkvinnor begär eller av
skadeståndsta-registrerades huruvidauppgiftermening det önskvärt att omvore

ordningentvistemål stadgadeenligt den förlan har förts i brottmålet eller samt
skadeståndet.storleken Ettfastställts och eventuellt påskadestånd systemom

och 6 kap. brotts-för brott enligt 4särskilda identiñkationsnummermed
skadeståndenbeträffandetill ökad kunskapbalken skulle kunna bidra ävenen

kvinnor.vid våldsbrott förövade mot

BRÅ beställar-juli 1994från och med den 1harBrottsförebyggande rådet
förutvecklingsarbete pågårrättsstatistiken. närva-for den officiella Ettansvaret

för övergripandeunderlagförbättra statistikenrande, framför allt for att som
Exempelvis planeraskriminalpolitiska området.detanalyser och planering inom

frihetsberövanden, dvs.straffprocessuellabreddning statistiken överen av
anses iområdestatistik inom dettaTillgångenanhållanden och häktningar. på
statis-brister. Bristen pådataunderlagetbristfällig, vilket berordag klart på att

diarieförings-sinaåklagarmyndigheterna förbättrattik bör kunna åtgärdas när
fri-omfattningensärskilt belysabör statistikenrutiner. Enligt meningvår av

åtgärderdekvinnor. Förutomvid våldhetsberövanden brott mot somsom avser
BRÅ istatistiken dettabreddningframhållit börvi överväga avseen-en avovan

de.
dessutomolika brottstyperkodningsanvisningarna för är näraEn översyn av

köns-kvinnoperspektivet inte glöms bortVi förutsätterförestående. attutanatt
BRÅ vidtar dennaframträdande plats över-aspekter brottsligheten får närpå en

syn.

information brotts-möjligheterna fåkriminalstatistik ökarförbättradEn att om
offrenmisstänktadefölja de anmälda brotten,offren och samtatt personerna

snabb ochskallstatistikenflödet. Målethela det rättsliga är att ge ossgenom
utveck-vissa slutsatseranvändas för draöversiktlig kankunskap, att omsom

hurkunskapVidare bör denkvinnor.lingen beträffande våld mot omge oss
vålddet gäller brottanmälda brotten. Närhanterar derättsväsendet avsersom
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och andra kvinnorövergrepp det dolda våldet mycket omfattande.ärmot
Våldet utspelar sig ofta i hemmet, och kvinnan har inte sällan relationnäraen
till den våld henne. Särskilt det gällerutövar dennanärmot typman som av
brottlighet det därför viktigt få ökad kunskapär det s.k. mörkertalet.att om
Sådan kunskap kan inte erhållas den officiella statistiken olikatrotsgenom som,
förbättringar, aldrig kan fullständig bild omfattningen våldet motge en av av
kvinnor förändringaroch dess tid och Statistiken kommer därföröver rum.
alltid, hur och detaljerad den behöva kompletteras medän görs, attnoggrann

BRÅolika specialundersökningar. planeras förInom närvarande störreen
återkommande brottsofferundersökning, och utvecklingsarbete harett satts
igång inom rådet.

Ett kunskap offer och offerrisker offerundersök-sätt är göraatt attmer om
ningar den SCB utfört inom för sina undersökningartypav som ramen om
svenskarnas levnadsförhållanden. SCB:s undersökning kan dock inte denge

informationbreda vi eftersträvar. Ett olika forsk-sätt ärannat attsom genom
ningsprojekt försöka belysa mörkertalets storlek och andra faktorer betydel-av

Sådan forskning kan dock lång tid och blir inte lika omfattandetase. som en
nationell brottsofferundersökning skulle bli.

Vi därför föreliggerdet uttalat behov tillräckligt omfattandeatt ettanser av en
brottsofferundersökning det gäller våld och andra kvinnor.när övergrepp mot

sådanEn undersökning skulle öka kunskapen omfattningen och utbred-om
ningen våld kvinnor och inblick i andra faktorer betydelse förmotav ge en av

förebygga sådant våld och minska skadeverkningarna det våld före-att av som
kommer.

Starka rättspolitiska skäl förtalar sålunda brottsofferundersökningatt en
avseende våld och andra kvinnor kommer till stånd. Vi föreslårövergrepp mot

genomför särskild undersökning inriktning nationellaliknar denatt man en vars
undersökning genomförts i Canada. En sådan undersökning kräver speciel-som

förberedelser eftersom känsliga frågor privatlivet ställer särskildarörsom
inte minstkrav, vad gäller genomförandet intervjuerna. Förutom mörker-attav

talet synliggörs torde kunskapen orsakerna till våld kvinnor ochmotom sam-
bandet mellan våld och andra samhällsfaktorer Undersökningenöka. skulle
också värdefull information vilka skall försättas attge om resurser som

tillkomma med det våld kvinnor för.rätta utsättssom
KapitelI 14 Vissa särskilt kvinnor har vi föreslagit föråtgärderutsatta att

förbättra statistiken det gäller uppgifter invandrade kvinnornär utsättsom som
för våld.
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4 Något bakgrunden tillom

våld kvinnormot

4.1 Inledning

Våld kvinnor universellt problem. Det har förekommitär och förekom-mot ett
i olika former hela världen, i alla länder och i allaöver kulturer. Mångamer

samband beaktasmåste skall försöka förklara varförnär våldmän utövarman
kvinnor. Teorierna innehålla bl.a. historiska,måste kulturella, sociala ochmot

psykologiska faktorer. Beroende utgångspunktpå det vanligt väljerär att man
lägga tyngdpunkten vid någon eller dessa faktorer.några Valet får konse-att av

kvenser för vilka åtgärder behövs för komma till medrättaattsom man anser
problemet.

syfteVårt med framställningen i detta avsnitt inte fullständigär att ge en
förklaring till varför våld kvinnor förekommer i modernt demokratisktmot ett
samhälle det svenska. Inte heller anspråk uttömmande redovisagör attsom
den forskning finns i Avsnittet i ställetämnet. kom-är avsett att ettsom som-
plement till framställningen socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens, rättsvä-om
sendets och kvinnojourernas hantering frågor våld kvinnorrör motav som -
peka historiskapå några linjer och några utgångspunkter för det nutida synsättet.

antal försökEtt beskriva orsaker till våld kvinnor harmän utövaratt att mot
gjorts under tid. sådan beskrivning finnsEn i Kvinnomisshan-rapportensenare
del DsS 1983:5, i början 1980-talet fram arbetsgrupp medtogssom av av en
företrädare för Socialdepartementet, justitiedepartementet och den dåvarande
jämställdhetskommittén. Våldskommissionen, hade i uppdrag motverkaattsom
våldet och förbättra stödet till våldsoffer, behandlade i sitt slutbetänkande Våld
och Brottsoffer SOU 1990:92 övergripande orsaker till våld ävenmera men
vissa aspekter sådant våld framför allt riktar sig kvinnor. finnsDetmotav som
också anledning erinra regeringsuppdrag, docenten i psykologiatt ettom som
vid Uppsala universitet EliassonMona haft, sammanställa översikt överatt en
pågående och avslutad forskning rörande våld kvinnor. Uppdraget redovisa-mot
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publice-enligt uppgift under1993.des till regeringen i slutet år Rapporten ärav
ring.

nyligen i påBrottsförebyggande rådet hararbetsgrupp inomEn rapporten
individuellastrukturer ochsambandet mellan samhälletsföljande illustreratsätt

faktorer för uppkomsten våld.av

faktorer förindividuellaochSambandet samhällets strukturermellan upp-
BRÅvåld 1994:4ur PMkomsten av

Samhällets könsroller

i
4 Samhällets våldstolerans

sornhöllet samhälletKvinnansposition i position iannens
och relationen Problemnivå och relationeni i

stressfaktorer

:i
$

KvinnansMannens isolerat rum individuellaindividuella
egenskaperegenskaper

Varningssignal

Kvinnans strategiervöldsbenögenhetMannens
Ul Våld

utövni ng

Normaliseringsprocess

i
Fortsa

våld

undvikahandlande föralternativarespektive kvinnansMed att"ut" avses mannens
våldsutövning.
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4.2 Våld kvinnor rättshistorisktmot ett-

perspektiv

Mäns våld kvinnor stabilt fenomen iär västerlandet formelltmot ett trots ett
fördömande från samhällets sida. blirDetta begripligt beaktar denmer om man
kvinnosyn historien utvisar. Den grekiske filosofen Aristoteles har haftsom ett

inflytande på den västerländska civilisationen understort tvåtusen år.änmer
Hans tänkande innefattade kvinnorsäven och förhållande tillmäns varandra, och
det finns knappast anledning hans tankar i dessa avseenden påverkatatt tro att
mindre de gjort inomän andra områden. Aristoteles uppfattade kvinnan som en
defekt varelse, både fysiskt och psykiskt. Hon skilde sig från mannen, som var
den fullkomliga varelsen. Meningen med kvinnans existens produceraattvar

män.nya
Synen på kvinnan defekt, missbildad återkommer hos kyrkofáder,som en man

filosofer och författare under hela medeltiden, upplysningstiden ochgenom
tämligen oförändrat in i den moderna tiden. Jean Jacques Rousseau, Karl Marx
och Sigmund Freud byggde sin kvinnosyn Aristoteles.på Rosseau uttryckte sin
uppfattning följandepå i Emile.sätt

Kvinnors fostran bör alltid i relation tillsättas behagaAttmännen. oss,
till älska och akta dem, uppfostranytta, näratt attvara oss oss oss

vi är små, hand vi rådanär är ochtröstaatt ta attom oss vuxna, oss, oss
livvårt lätt ochgöra behagligt. Detta städse kvinnornasär plikter och

vad de bör få lära sig barn.som

En del kunskaper kan hämtas den forskning kvinnohistoria i allmänhetur om
börjat komma fram först i våra dagar. De historiska förklaringarna till våldsom
kvinnor dock i huvudsakär oskrivna. kunskaperVåra i förstamot utgår hand

från analyser det tydligt och lättär belägga, nämligen lagar.våraattav som
Idéer de återgivna avspeglar sig tydligt i dessa. Lagarna alltidutgörsom nyss

spegling och uttryck för samhällets värderingar. Samtidigt verkaretten av
lagarna konserverande och förstärkande i samhällslivet. Kvinnors liv påverkas
i hög grad det vilketpå lagarna tolkas.sättav

Kvinnan sexuellt, ekonomiskt och politiskt underordnad till ochsom mannen -
med ägodel i den svenskautgör rättshistorien. Underett temasom mannens -
den hedniska tiden innebar husbondeväldet hade avgörandeatt ettmannen
inflytande familjemedlemmarnasöver liv och död. En följd husbondeväldetav

kunde hustrun straffritt. Husbondens skulle dockatt ägavar mannen aga aga
innanför hemmets fickväggar; betala böter skedde offent-rum mannen om agan

ligt. Om avsikt dödade hustrun betraktades detutanmannen genom agan, som
vådadråp. Om hon inte avled, skadades, misshandeln legitim. Ettett men var

exempel på urgamla sin kvinna finns i derätt gamla landskaps-attmannens aga
Östgötalagenlagarna. I står det sålunda:
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eller ellerfår fula sår sårsin hustru och hon öppetbondenNu agar
då skall han böta.lyte,

familjestabiliteten ocksåuppgift slå vaktsinHusbondesamhället såg att omsom
de fäderville säkra påden sexuella moralen. Männendet gälldenär att varvara

därför kvinnorna underfödde och höll strängderas hustrurtill de barn som
döda hustrun hanhadeEnligt flera landskapslagar rättuppsikt. att ommannen

äktenskapsbrott.gärning medbarertappade henne på
familjs kvinnorför skyddetinstiftades särskilda lagarUnder 1200-talet av en

förbud våld-innebarkvinnofridslagars.k.andra Dessamän. ett motgentemot
med våld.sig hustru Dendvs.förbud kvinnorov,täkt och att taett mot somen

denframför ha förbrutit sigalltkvinnofrid ansågsbröt 1200-talets motmot man
brottVåldtäkt ocksåräknades tillhöra. sågsi familjen kvinnan ett motsomsom

skyddhand tillgällde alltså inte i förstaKvinnofridenallmänna ordningen.den
själva.för kvinnorna

kvinnanmedeltida påskulle dröja länge innan denDet mannenssomsynen
stadgades följan-1400-taletoffentliga dokument. Påskulle förändras iegendom

19.med våda, kap.Såramålsbalkeni Kristoffers landslagde

Även och underdånighet,kvinnan till hjälpgivitGud har mannenom
eller till fotapall,till trälgivit hennelikväl ickehar hanså mannen

huvud och han hennehonomden andra, honvardera älskabörutan som
dryckenskapondska, ihat ellerdärför,Ochlem. man avom ensom

sin blå ellerälskar, slår hustruhankvinnas skull,eller för somannan
och hennesskall bötas dubbelt, närmastelytt, detblodig, lam eller

måttligt för brotthennedärvid. Näpsa hanmålsägandeskolafränder vara
saklös.hanhon begått, varesom

36:1, därMissgärningsbalkenför 1734 lagtill grund årslagrum lågDetta även
tillägginfördesuteslutits. Iställethadeskäligadock orden den ett avaganom

dubbla böter.rätt", dvs.sin, ståndeföljande lydelse: "Slår hustru sammaman
1734 lagenligt årsvarit eniga ävenRättshistoriker har dock att mannenom

uteslöttill lagtextenAnledningensin hustru.hade kvar rätten attatt man uraga
lagstiftaren inte villevarit denfrämst haorden skälig att uppmanaaga ansesom

våld.begagnandetill av
1734sexuallivet präglades årsanknytning tillhandlingar meddet gälldeNär

inom äktenskapet,endast tillåtetsexuelltinställningen umgängelag att varav
gälldestraffbart.förhållanden Dettaunder andrasexuelltmedan umgänge var

ochför både kvinnordock män.
fungerade påsamhälle män-kvinnor i1800-talet levdeFortfarande på ett som

utomäkten-hon fickskyllaha sig självKvinnanvillkor. ansågs ettatt omnens
betraktadeborgerliga samhälletdetKyrkan ochskapligt barn. sommannen

Med denförnekades.sexualitetenkvinnligaoch denkvinnans överhuvud,
fasta samhälls-emellertid tidigarebörjade denindustrialiseringenframväxande
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ordningen luckras ökadEn rörlighet i samhället försvarade den socialaatt upp.
kontrollen. industriellaDen och demografiska revolutionen under 1800-talet
påverkade naturligtvis också lagstiftningen.

straffrättsligaDe balkarna i 1734 års lag med 1864 strafflag.års Denersattes
strafflagen hade i och för sig mildarenågot på sexualbrotten,nya en syn men

strafflagstiftningen karaktäriserades fortfarande långtgående ambitioner attav
människors sexuella beteende. Kvinnan fortfarande osjälvstän-sågsstyra ettsom

digt objekt för sexualdrift. Männen behöll kvinnornamakten övermannens
också såtillvida det fadern eller släkten bestämde kvinnan skulleatt var som vem
ingå äktenskap med.

iFörst och med införandet 1864 års strafflag försvann lagliga rättav mannens
sin hustru lagstiftningen. Misshandel hustrun fick dock sär-att motaga ur en

ställning misshandel enskilt område gjordespå till angivelsebrott,att ettgenom
varigenom det blev kvinnans till brottet beivrades. skulleDetatt attansvar se
dröja till 1982 innanår kravet angivelse från kvinnan avskaffades vidpå helt
misshandelsbrott enskilt område.på

kanMan dock ibland ifrågasätta lagens innehåll i detta hänseende fullstän-om
digt igenom i det allmänna rättsmedvetandet. oftaträngt Det förekommer att
kvinnor till polisen de vill "ta tillbaka sin sällansäger Inteatt an-
vänder polis och åklagare uttryck, kvinnan till med-tveksamnär är attsamma
verka under rättsligen process.

Parallellt med vad skedde beträffande sin hustrurätt attsom marmens aga
genomgick den straffrättsliga lagstiftningen sexualbrotten förändringar. Härom
skall dock det dröjde tillända brottsbalkens införande 1965, innanårnoteras att

kunde straffas för ha våldtagit sin hustru.atten man
våldtäktsbrottetAtt skulle omfatta det fall kvinnan ochäven att varmannen

gifta med varandra de iomdiskuterade principiella nyheternamestvar en av
brottsbalken. Under remissbehandlingen delriktades invändningar dennamot

förslaget. hadeSålunda den dåvarande medicinalstyrelsen, det inteansåg attav
anförts några vägande skäl för låta våldtäktsbrottet omfatta de fall parter-attatt

gifta utvidgning.med varandra och praktiska sådanskäl taladeatt motna var en
iDen kunde komma roll i användasspela skilsmässoprocesser och ut-att en

pressningssyfte, abortindikatio-och den innebar också utvidgning gällandeen av
ner.

Vid 1958 lagrådsgranskningårs anförde regeringsrådet Klackenberg:

mig orimligtDet vid brottsrubriceringen frånbortseatt attsynes en
gärning, består i tvinga kvinna till samlag, harattsom en annanen
karaktär, iden riktades den, med vilken sammanlevermotom mannen
äktenskap eller riktasunder äktenskapsliknande förhållanden, denän om

utomstående. otillbörligt fallHur tvånget i förstnämnda är,änmot en
det dock den lämpliga tidpunkten handlandenärmast ettavser somav

båda eljest varit eller åtminstone i princip godtagitparter ense om genom
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något sätt ömmapåformer. Utankonkludentaiakttagande attyttreav
tvingande, hari dyliktuttrycksigbrutalitet,manligaför den tagersom

våld-otillfredsställande iframhålla det attunderlåtaicke velatjag att
ivanligtvadstrid äriurlakastäktsbegreppet motatt somgenom -

dylikadit hänförashosgällthittillslagstiftning och ävenutländsk oss -
gärningar.

Mannensavseenden.i andraunderordnad ävenvaritKvinnan har mannen
överhuvud-kvinnan frångiftadenhindrade länge attäktenskapetimålsmansrätt

genomgripandeinnebar inte någon1734 lagoffentligt. årsframträdataget
Dethänseenden.processuellai tvåmålsmansrättförändring utommannensav
ochdåandrabrottmål, detiskullesjälvhustrunfallet manatt svaravarena

domarenskullefalletdetbevaka. Istridiga intressenhadehustru att senare
för kvinnan.godförordna manen

formögenhetsrättsligt hänse-ihandlingsförmågakvinnansogiftaDen varvuxna
1826civillag årtillförslagLagkommitténsminderårigas. Iende inte större än
skälfyllt 25 år. Dedå honmyndig,bliskulleogifta kvinnandenföreslogs att

följande.bl.a.förslagför sittanfördeLagkommittén varsom

beständigförelågekvinnanhosföreställning,funnesDet att enen
deförnuft, besegraochböjelseremellanstridmöjligioförmåga att,

andrasi behovfortfarandei århonförra, även avvoresamt att mognare
misskännandeinnefattadockföreställning ettbiträde. Denna avsyntes

upplysning. Dettill hennesverkningarerfarenhetensvärde ochhennes av
honuppfostrandenkvinnan,nekas,intevisserligenkunde att genom
densaknalängrekrets, måste änhusligtrångarenjuter inom mannenen

självochangelägenheterskötaforfordraserfarenhet, yttreattsom
alltiderfarenhetdennaicke,följde likvälegendom. Därav attförestå sin

särdeles fela,faradärför,kunde antagaManbrista henne. attskulle utan
mognad hosnödigaangelägenheterför sådanadendåviss ålder,en

skulle henne orätt,sig. Man görainfunnithavakvinnan måste omanses
gods. Omoch sittsigrådatiden överefter denvägrade henne attman

förgäta,fingeberoendeslagstillfödeskvinnan manett mannen,av
syftemål, måstesittskall förloradetberoende,detta varaatt om

fullän-blevebildningdå hennesålder,ifrån denkvinnan,hossjälvvalt
beroende,frivilligaför dettaställetilagentillhörde intedad. Det att,

kvinnantid,längretill denMed hänsynovillkorligt tvång. somsätta ett
nödigiakttagaoch förerfarenhet,erforderligvinna attförbehövde att

myndig, föresla-blivaskullekvinnaogiftålder, dådenhadevarsamhet,
tjugofem år.gits till

dröja till årskulleförslag. Detradikaltför sådock inteTiden ettmogenvar
ochsigrådasjälv överfick25 rättfyllt årkvinnaogift att1858 innan somen

villesjälvhondomstoltillanmäldehondet attkrävdesDockegendom.sin att
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myndigheten, och till dessutöva hon hade gjort sådan anmälan ansågs honatt en
Åromyndig. 1863 kom dock förordning, varigenom den ogiftasom en ny

kvinnan förklarades fullt myndig vid uppnådda 25 år.ut
År 1884 blev kvinnor myndiga vid ålder dvs. vid fyllda 21män,samma som

Ända fram tillår. 1924 hadeår dock kvinnor sig sin myndighet.rätt avsägaatt
Sistnämnda år, när även målsmansrätt den gifta kvinnan tagitsövermannens
bort, försvann de formella skillnaderna mellan och kvinnors självständig-mäns
het.

Man bör minnas det år 1921 den författningsreform trädde i kraftatt var som
kvinnor allmän politisk rösträtt.som gav

Under 1970-talet började olika kvinnogrupper fästa uppmärksamheten påatt
frågor våld kvinnor. Fokuseringenrör på detta samhällsproblemmotsom gav
vissa konkreta resultat lagstiftningsområdet. 1982 ändradeårs åtalsbestäm-

Årmelser det gäller misshandelnär enskild plats harpå redan 1984nämnts.
skedde förändringarrad i sjätte kapitlet brottsbalken. Vi återkommer till dettaen
i i Kapitel 11 Brottsbalksbrotten och våld kvinnor. behandlarDär vi ävenmot
vissa de lagändringar 1980-taletssedan mitt företagits såvitt andraav som avser
våldsbrott sexualbrotten, ändrad gränsdragningän såsom mellan misshandel och

misshandel 1988 prop. 1987/88:år 14 och skärpta straff för bl.a. olagagrov
hot, ofredande och sexuellt ofredande den juli 19931 prop. 1992/932141. Det
finns dock anledning påpeka kvinnor endast i mindreövergreppatt att mot
utsträckning utgjort skälen för sistnämnda lagändringar.

Under 1980-talet har lagstiftningen förstärkts såvitt skydd och stödavser
kvinnor för våldsbrott. Här kan den ändring 1984nämnas årutsattssom som
företogs i rättegångsbalken och sigha medrättutsatta attsom gav personer en
Stödperson under förundersökning och under rättegång. Dessa bestämmelser har
sedermera byggts och kompletterats, lagstiftning 1994. Detårut senast genom

målsägandenär själv har hon eller han skallrätt avgöraattnumera som om
åtföljas stödperson. Den 1 juli 1988 trädde lagen 1988:609 måls-av en om
ägandebiträde i kraft. tillRätten målsägandebiträde har därefter successivt utvid-

frånDet början tydliga kvinnoperspektivet har dock alltmer kommit igats.
bakgrunden. reform frånEn den juli 1988 syftar till1 skyddattannan som ge
särskilt kvinnor lagen 1988:688åt besöksförbud.är om

4.3 Förklaringsmodeller

Forskningen orsaker till våldet kvinnor har från i huvudsakutgåttmot treom
olika perspektiv. Forskningen har sålunda sökt utgångspunkter i individualpsy-
kologiska, socialpsykologiska och/eller strukturella teorier. Under tid harsenare
också biologiska faktorer uppmärksammats.



kvinnorvåldbakgrunden tillNågot100 motom

kvinnor utgårvåldbakombeskriva faktorermodell för mottraditionellEn att
alltframförsammanhang hardessaplanet. Iindividuelladetpåfrån faktorer

inlärtvåldettalarbetydelse. Man ettsocialaframhållits det somarvets om
visarundersökningarflertal attfinnsfamiljen. Detbeteende i ett somnumera

kvinnorna,demångaliksomvåldsutövande utsattamännen,demånga avav
visarforskningocksåfinnsförekommit. Detvålddäri familjervuxit somupp

självarisklöperfamiljer störresådanai attbarn växer som vuxnaatt uppsom
för-under andravåld barn växerförblir änellervåldutöva utsatta uppsom

ivåldsmönstretintebarnpåpekas mångadockbörhållanden. Det att upprepar
våldscirkeln.förmår brytaålder utanvuxen

harfrånoftaocksånivån utgårindividuella attdenFörklaringarna på mannen
beroendefaktisktoch,mansrollen även,iosäkerhet ettsjälvkänsla,låg avenen

faktorerUtlösandevåldet.tillhuvudorsakerfaktorerkvinnor. Dessa somses
ochmanligheti sinsig hotadeupplevtmännenvåldet kanmotiv föreller attvara

frigörelsekvinnansskilsmässa,Svartsjuka, hotkontrollen.sig förlora omtrott
faktorer påytterligaresexualiteten ärolika påkvinnansochsamt synmannens

våld.tillgriperförbetydelsehaplanetindividuella attdet ansetts mannensom
förkla-förkvinnornahosegenskaperibland efter attsökerindividnivåPå man

sina män.inte lämnardeförklaring tillocksåvåld, attmännens sommenra
ochmisshandlaskvinnorskillnad mellanavgörandehävdasIbland somatt en

Medsjälvförtroende.dåligtharförradeallmänhetkvinnor i är annanenatt
detföljdställetsjälvförtroende ibristandekvinnorsutgångspunkt avensomses

normalise-våldetsavsnittetinedantill dettaåterkommerViupplevt.våld de om
ringsprocess.

med utgångs-kvinnorvåldtillorsakernabeskrivit mänshar också motMan
tillframför alltharperspektiv. Här settsocialpsykologisktpunkt i manett

i dessaVåldetrelation.i deraskvinnanochmellansamspelet sesmannen
kommunika-isammanbrottföruttryckofta parternassammanhang ettettsom

talasvårigheternaframhåller attMansistablir den utvägen. attdär våldettion,
ochnärävensåvarandra kanoch förståmed varandra stora mannennogvara

språk.och talarlandfrånkommerkvinnan sammasamma
rotlöshetmänniskorsivåldettillförklaringarsöktocksåharTraditionellt man

människors tätaföljdnätverk tillsocialaupplösningenochi samhället avav
uppstår.våldtillbidrakunnaboendeförhållanden har attuppbrott. Våra ansetts

följderi deocksåpåfrestningararbetslivetsihar sökts somFörklaringar men
problemfamiljenssamhället, görAttityder ikan attarbetslöshet sessomge.

också.påverkarin,gripautomståendehindrarochensak attdess somsom
iharsammankopplasoftasexualitetvåld ochdärmassmediernaiVåldet --

kvinnor.våldförgrogrundfall motutgöraansettsvart en
gällerdetlinjerrättshistoriska näravsnitt pekat någraföregåendeVi har i

och mänstydligt kvinnorsframträderbelysningsådankvinnor. Ivåld mot en
överordningförklararTolkningsmodelier mänsmaktförhållanden.ojämlika som
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och kvinnors underordning fråga makt börjar alltmer vinna insteg.som en om
Grunden för sådant sammanhänger med den kunskap och densynsätt teori-ett
bildning utvecklats inom kvinnoforskning.års Under det senastesom senare
decenniet har teorierna våld kvinnor imäns utsträckning frånutgåttmot storom

könsmaktsperspektiv.ett
Kvinnoforskare i och utanför Sverige har samlingsbegrepp föranvänt ett att

beskriva strukturella skillnader i villkor för kvinnor och patriarkatet.män:
Begreppet används för beteckna mansvälde i olika former strukturellt ochatt -
individuellt. Forskarna patriarkatet har utvecklats från direkt ochatt ettmenar
synligt och icke kvinnoförtryck till indirekt ochaccepterat ettnumera mer- -
osynligt. Patriarkatet innebär institutioner och företeelser kan verkaatt som
könsneutrala fortfarande fungerar till förmån för intressen. Den norskamäns
socialpsykologen och professorn i psykologi Hanne Haavind har beskrivit det
alltjämt fungerande patriarkatet reorganiserat patriarkat dendär modernaettsom
kvinnan kan allt, bara länge hon det relativtgöra så underordnad degörmen

hon har med.män göraattsom
Under har sociologiska undersökningarår några grundat sig påsenare som

djupintervjuer med våld och kvinnor för våldmän utövat väcktutsattssom som
särskild uppmärksamhet. norska forskarenDen Eva Lundgren, professornumera
i sociologi vid universitet, har särskiltUppsala uppmärksammats för böckerna
I herrens vold Dokumentasjon vold kvinner J W Cappelens Förlag,motav-
Oslo 1985 Gudoch hver Seksualisert vold kulturell formannog som arena-

skape kjcpnn,å till svenska Gud ochäven alla andra karlar, ochöversatt Natur
Kultur, Stockholm 1992. Intervjubaserade analyser har också presenterats av
bl.a. doktorsavhandlingMargareta Hydén i 1992 vid Stockholmsår universi-en

Woman Battering Marital TheAct construction of Violent Marriage,tet as a-
Scandinavian 1994.University Oslo forskarenPress, Den norska Kristin
Skjqsrten i 1993har avhandling Voldsbilder i hverdagenår Omen menns-
förståelse kvinnemishandling, Pax forlag A/S, Oslo 1994 redovisat intervju-av

med beskriver hur sig själva, sitt samliv och demän på påmännener som ser
våldshandlingarna. Kristin Skjörten tidigare också i blirhar Når maktegna

vold En analyse seksualisert i parforhold KS-serienvold 4-88, lnstituttav nr.-
for kriminolgi och straffrett, Oslo 1988 gjort liknande studie baserad påen
intervjuer kvinnor.med

Under har det diskuteratsår huruvida våld kvinnor i relationernäramotsenare
vanligare i vissaär det vanligare i familjerandra, medän ärt.ex.grupper om

missbruksproblem med dålig familjersocial ställning i missbruk ochän utan
med socialgod ställning. Kvinnojourerna inte missbrukande misshand-tar emot
lade kvinnor, medan polisen kan förmodas flera olika kategorier miss-möta av
handlade kvinnor. De båda yrkesgrupperna delvis olika sidor verklighe-ser av
ten.

denI nämnda från Brottsförebyggande rådet redovisas någrarapportenovan
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missbruk ochsambandet mellani vilka särskilt studeratssvenska undersökningar
våldvid våld och därutlösande faktor utgörvåld. alkohol kanAtt utgöra en -

missbruksmiljöeroomtvistat. vissarelationer inget undantag I äri ärnära -
stödförbättratuppfattas normalt. Behovetvanligtvåldet så detatt t.0.m. avsom

Kapitel 14 Vissabehandlas ikvinnor for våldtill missbrukande utsättssom
särskilt utsatta grupper.

normaliseringsprocessVåldets4.4

i relationer detkvinnor särskilt våld ärbegripa våld näraFör mänsatt mot --
innebär såväl förutövandet våldförstå denviktigt ocksåatt avprocess som

beskri-Lundgrenhar bl.a. Evafor Våldsprocessenkvinnorna männen. avsom
med tvåocksåVåldets normaliseringsprocess,vits processsom enmenensom

medtill Parallelltför förhålla sig våldet.olika strategieroch två helt attparter
de i Våldsprocessennormaliseras utvecklar tvåvåldet gradvis parternaatt var

handlarbestämda mål.sin för Försin strategi, dvs. plan uppnåatt mannenvar
konstituerarvåldetkontroll kvinnan ochvåldet fådet över attattom genom

i syfte under-anpassningmaskulinitet. kvinnan handlar dethans För attom en
ochföreställningsvärld,införlivas i kvinnansUnderordningenordna sig mannen.

kvinnlighet.härigenom konstitueras hennes
mekanismermekanismer verksamma,våldsprocessen sålunda mångaI är som

dynamiskaktiv ochvåldet tillför särskilt i föreningsig och gör processenvar
förhållande.i derasför kvinnan ochkonsekvensermed djupgående mannen

inte vill eller kanvarför kvinnautsträckning förklarakan iProcessen stor en
för våld.relation där honbryta är utsattupp ur en

sällskapsmänni-charmerandesidanmisshandlande kan åMånga män ena vara
utomståendeingaeller är närva-sidan, i sina hemskor och å andra närannars

positiva sidandenKvinnornas hoppaggressiva och brutala.rande, attomvara
efter detvanligtvid liv länge. Det männen,skall överhanden kan hållas är attta

kvinnorna, kanfall för detill vad ide våld, övergårutövat utsattavartatt som,
våldvanligt perioderocksåkärleksfulla handlingar. Detframstå är att avsom

mellan kvin-innerlighetochperioder medfrån sida avlöses värmemännens av
Även känslomässiga beroende.kvinnornasförstärkshärigenomoch mannen.nan

försö-kvinnorna. Dekontrolleramycket behovhar oftaMännen attett stort av
medfrån kontaktavskärmar demde kan. Dedärför isolera demker så gottatt

sina anhöriga.sina ochrelationer meddem ha vänneromvärlden och vägrar att
kommerpsykiskt.de också Männenfysiskt, isoleraskvinnorna isolerasNär
slutupplevelser. Till kankänslomässigaliv ochgradvis dominera derasatt

kan skiljainte längrereferensramar ochförlorar sinaisoleringen leda till deatt
de,normala ochframstår detdåliga upplevelser. Männenmellan goda och som

onormala.kvinnorna, detsom
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början sig till önskemål. I mångaförsöker tillKvinnan att anpassa mannensen
första våldshändelsen.påbörjats långt före denfall dettaär process somen

intemedgörlig kommerhoppas hon god, och såKvinnan är tystatt mannenom
våld.förklaringar till hansförsöker också hitta rationellastraffa henne. Honatt

sjuk, harför sina handlingar därför hansålunda inte ansvarig ärMannen är att
arbetslösalkoholproblem eller psykiska problem, är osv.

förmår fråntill kvinnan inte brytaockså andra förklaringarDet finns att upp
för vadför våld ellermed kan gälla rädslanrelationen Det mannensmannen.

våldet inteKanske uppfattasinnebära för barnen.separation kommer att somen
miljöer därvuxit isärskilt vanligt bland kvinnoronormalt. Detta är som upp

förekommit i utsträckning.våld stor

våldspornografi incitament4.5 Något somom

kvinnortill våld mot

våldpornografin" inslag"traditionellaVåldspornografin, denäven utan avmen
sammanhang.brutits sittfragmentarisk sexualitetskildraroch hot, som uren

förendast redskap männenskvinnorna framställskänslokall ochDen är som
behov.skall tillgodoseKvinnorna blir bruksvaror männenssexualitet. som

föruttryckkan i grundenPornografins könsrollsmönster ettstereotypa ses som
kvinnor ochförakt både män.motmot

sarnhälleli-detvåldsinslag, påpornografi medPornografi, och särskilt anges -
utlösandeocksåför våld kvinnor,grogrundplanet mot enmen somsom enga
våldspor-sambandet mellanForskningenindividuella planet.faktor detpå om

i sinredovisarbegränsad. Eliassonkvinnor dock Monanografi och våld ärmot
ovanjfrkvinnoravslutad forskning våldpågående ochöversikt över motom

forskningempirisksålundaUSA och Canada finnssådan forskning. Iviss som
känslokalltochvåldsamtexponering för pornografi medupprepadvisar ettatt

ochkvinnortill våldinställningdirekt påverkan påinnehåll har mäns moten
ökadtillvänjning,hos såsomolika effektervåldtäkt. Man har männensett

aggression kvinnor.okänslighet ochsexuell mot
kringforskningSverigeerfara, inte i någonfinns, såvitt vi kunnatDet sam-

denkvinnor. Dock kanoch våld nämnasmellan våldspornografibandet mot
upplysningför sexuellRiksförbundetpornografiskrift Tre rapporter somom

1993.publicerade EnVåldsskildringsrådet, årmed stöd frånRFSU, av rap-
pornografiskai antalundersökning innehålletredovisar ettporterna aven

videofil-Sverige. 25spridning igodkända för visning ochvaritVideofilmer som
ochherrtidningari kvällspress,slumpvis frånhade valts ut annonsermer

förekomanvändsvåldvilken definitionpostorderkataloger. Beroende på av som
våldetOmfilmerna.och 60våldsbeteende i mellan 8någon procenttyp avav

"fist-skadaomfattande allt från fysiskt någon,definieras t.ex.att genomsom
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våld förekom vidkonstateras sådantfucking", till smisk stjärten kundepå att
övervägande deleni undersökta filmerna. I densammanlagt 50 tillfällen de av

skild-för våldet. Kvinnankvinna blevfallen, 80 det utsattprocent, en somvar
reaktion den behand-noterna" och med positivrades oftast "med på ensom

dominans och sexualitet.för. Kjell Svensson: Våld,ling hon utsattes
framställa ochavskaffades det generella förbudetbörjan 1970-taletI mot attav

föreslog ocksåkommitté föreslog dettasprida pornografiska alster. Den ensom
ochgräns" for framställa"ytterstabestämmelse skulle rättensätta attsom en

dock inte.sådan infördespornografi SOU 1969:38. Någonpublicera gräns
brott, otillåtetbegränsning spridningsrätten ochinfördesDäremot ett nyttaven

1971 16 kap. 11infördes i brottsbalkenmed pornografisk bild, årförfarande
eller vid allmän1970:225.1970:125, SFS Den på§ brottsbalken, somprop.

pornografisk bildförfarande förevisarskyltning eller liknandeplats annatgenom
för otillåtetskall sålunda dömasväcka allmän anstötpå är ägnatsätt attett som

månader.fängelse i högstpornografisk bild till böter ellerförfarande med sex
tillställereller någonmed sänder på sättgäller denDetsamma annatpostensom

beställning.föregåendepornografisk bild utan
videogram medspridning filmer ochförbudSärskilda bestämmelser mot avom

gällande1982. Enligti Sverige sedansexuellt våld har funnits årinslag nuav
elleri stillbildskall den16 10 b § brottsbalkenbestämmelser i kap. ensom--

skild-rörliga bildereller andratelevisionsprogramfilm, videogram,i ettetten
spridersprids ellerbildernaeller med uppsåtsexuellt våld tvång att som enrar

försvar-omständigheternatillgärningen med hänsyn ärskildring, intesådan om
Ävenhögsteller fängelse i två år.váldsskildring till böterför olagalig, dömas

förvärvssyfteeljest iverksamhet eller ärspridning i yrkesmässigoaktsam
spridsskildringaringripa sådanamöjligtdet skallstraffbar. För attatt omvara

§reglering i 7 kap. 4motsvarandefilm finnsskrift eller itryckt enengenom
yttrandefrihetsgrundlagen.§och i 5 kap. 1tryckfrihetsförordningen13

brotten.för de nämndahar dömtsfå årEndast några personer per
utformningnuvarandesinvåldsskildring fickStraffbudet för olaga genom

Ändringarna ingick1989/90:KrU30.1989/90:70,1990 prop.lagstiftning år
skadeverkningarnatill medkommai syfte rättai åtgärdsprogram attett av

Åtgärdsprogrammet innefattade ävenfilmer och videogram.våldsskildringar i
videogram.kontroll filmer ochgranskning och1990:886lag avomen ny

nämndaU 1990:03, detvåldskildringarskadligarådInrättandet motett ovanav
bl.a.uppgiftRådets ärockså iVåldsskildringsrådet, ingick attprogrammet.

påverkansforskaremassmedie- och görerfarenheterfölja dekontinuerligt som
Rådet kanrörliga bilder.våldsskildringar iverkningarskadligai frågor avom

föreningsliv.ochutbildningsväsendeforskning,projekt inominitiativ tillta
rörandeåtgärderuppdrag behovetregeringensharJustitiekanslern på utrett av

redovisades ivåldsskildring. Uppdragetolagabestämmelserna promemo-enom
föreskrifternabeskrivning hurpromemorian1992.ria i december I avges en
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för motverka förekomsten våldspornografi har tillämpats, och Justitie-att av
kanslern redogör för vissaäven iakttagelser våldspornograñns omfattningom
och spridning.

I behandlade Justitiekanslern bl.a. bakgrundäven, vissarapporten mot av
domstolsavgöranden, behovet ändring straffbudet i 16 kap. 10 b §av en av
brottsbalken i syfte säkra möjligheterna åtal beivra överträdelseratt att genom

bestämmelsen. ustititekanslernJ fann dock det för tidigtännu uttalaattav attvar
sig lagändring nödvändig eller inte.om en var

finnsDet anledning också erinra straffbestämmelsen barnpornogra-att om om
fibrott i 16 kap. 10 § brottsbalken, enligt vilken den skildrar barn ia som
pornografisk bild med bildenuppsåt sprids eller sprider sådan bildatt som av
barn, skall dömas till böter eller fängelse i högst två inte gärningenår, medom
hänsyn till omständigheterna försvarlig.är

Under tid har frågan kriminalisering innehav barnporno-senare om en av av
grañ diskuterats särskilt. Efter beslut riksdagen våren 1994 l993/94:KU28,av
rskr. 1993/942450 har möjligheterna konfiskera barnpornografiatt ut-m.m.
vidgats fr.o.m. den 1 januari 1995. Riksdagen samtidigt vilandeantog som
lagförslag vissa ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrund-
lagen. Sistnämnda lagändringar, möjliggör kriminalisering innehavsom av av
barnpornografi, kan dock inte träda i kraft förrän tidigast den 1 januari 1999.
En särskilt utredning dir. 1994:117 har tillkallats med uppdrag närmareatt
analysera frågor med anknytning till barnpornografi.

I samband med behandlingen frågan kriminalisering innehavav om en av av
barnpornografi behandlade riksdagen frågor utvidgningäven detom en av
straffbara området för olaga våldsskildring, frågan kriminalise-ävensom om en
ring innehav vissa våldsskildringar. Riksdagen awisade dock tankarnaav av
härpå och avslog motionsyrkandenäven videovåldet skulle utredasattom
anfört betänkande 53-57.s.

4.6 Kvinnovåldskommissionens överväganden
och förslag

Forskningen våld kvinnor måste utvecklas. Regeringen börmotom
uppdra lämplig myndighet utarbeta plan för hur sådanatt ut-en en
veckling skall kunna komma till stånd.

Sambandet mellan våldspornografi och våld kvinnor föga belystärmot
i forskningen. Ytterligare forskning det området börpå kunna ettge
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innehavkriminaliserabedöma behovetunderlag förbättre attatt avav
våldspornografl.

syftar tillkampanjinitiativ tillregeringen börVi atttaatt somenanser
våldsamhällsproblemmedvetenhet detallmänhetensöka motsomom

kvinnor är.
heltiungdomsarbeteliksom ii skolanVi annatatt annanenanser man

ochpojkardet vålduppmärksammatidigareutsträckning måsteän som
modellerviktigtdetkvinnor för. Viflickor och attmän utsätter anser

i bl.a.fråga skall kunnahur dennasikteutvecklas tastar uppsom
värnplikten.och underskolundervisningen

beskriverteorierolika mänskapitel huri dettaframställningDen avsom ges
endimen-beskrivaskantill våldet knappastorsakernakvinnor visarvåld attmot

faktorerolikakvinnor ochvåldmellansionellt. Sambanden mäns mot som
ochkomplicerade svår-stället mångavåldet i på sättmöjliggör eller utlöser är

socialpsy-liksomindividualpsykologiskasökasFörklaringar påfångade. måste
könsmakts-våldet ocksåmåstestrukturella nivåer,kologiska och ettses urmen

maktför-ojämnautsträckning beakta deti ökadForskningen måsteperspektiv.
kvinnor ochenskildamellanochkvinnor ochhållandet mellan män gruppersom

man.
nämligenkvinnorvåld äruppkomstengrundförutsättning för mänsEn motav

samhälletsfysisk styrkavad gällerbiologiskt givnaförutom övertagmäns --
samhälleunderordning. Ettkvinnorsöverordning ochstruktur grundad på mäns

vi,kvinnor ochlika mellan mänkontrollenmakten ochfördelar tar, menarsom
våldet. Olikakönsrelateradedetbekämpadet gällerviktigt när attett steg

idärför högkankvinnor ochmellan mänjämställdhetenåtgärder som gynnar
tillinledningenipåpekatför våld. Somutsatthetkvinnorsgrad minskaantas

direktåtgärderförslag tillvi dock vårabetänkande begränsardetta att somavse
kvinnor.våldsikte på mäns mottar

jämställdhetsforskningenkvinno- ochdecennierna harUnder de tvåsenaste
arbetsliv ochivillkorkvinnorskunskaperökadebidragit tillväsentligt om

ochkvinnormellanråderförhållanden ännuojämlikaoch desamhälle somom
mellansambandetforskningdennaframför alltocksåDet ärmän. somgenom

Forskningblivit belyst.kvinnorvåldochmaktstrukturertraditionella mot om
socialpsy-sociologiska ochbedrivits inom detalltframförkvinnor harvåld mot

behöverkvinnorvåldforskningenViområdet.kologiska motatt omanser
delbe-forskningsområden. I vårttillföras från flerakunskap kanbreddas, så att
SOUmisshandlatsvåldtagits ochkvinnorförtänkande Ett centrum som

våldkunskaputvecklasdetframhållit vikten motvi1994:56 har att ommerav
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kvinnor inom de discipliner har anknytning till hälso- och sjukvårdsom-som
rådet. Vårt studium myndigheters och organisationers hantering frågorav av

våld kvinnor har visat behov kunskaper frånrör på detävenmot ettsom av
kriminal- och rättsvetenskapliga forskningsområdet. Senare i betänkandet be-
handlar vi behovet ökade kunskaper det gäller utsattheten förnär barnav som

i miljöer där misshandel och våld förekommer. Undersökning-växer annatupp
har visat sexuella trakasserier inte ovanligt i skolmiljön. Här behövsärattar

dock kunskap omfattningen sådana Vi pekar iövergrepp.mera om av senare
betänkandet behovet ökad kunskap kring vissa, särskiltäven utsattaav

kvinnor invandrarkvinnor,såsom äldre kvinnor, kvinnor funk-medgrupper av
tionshinder m.fl. Vidare saknas det i dag helt kunskaper de ekonomiskaom
konsekvenserna för samhället det våld kvinnor.utövas motav som

Utomlands produceras mängd våldspornografiska filmer inte god-ären som
kända för visning och spridning i Sverige, ändå finns här ochmen som som
sprids olika inom videofilmbytarkretsar.på Våldsskildringarna isätt, t.ex.
filmerna eller mindre avancerade instruktioner i sexuellt våld.utgör Manmer
kan det förekommer kvinnor i samband framställ-medövergreppanta att mot
ningen sådan pornografi. Vi har förståelse för framställthar krav påattav man

innehavet våldspornografi skall kriminaliseras elleräven sådanatt attav porno-
grafi skall kunna konfiskeras. Vi det angeläget med ökad forskninganser en
kring sambandet mellan pornografi och våld. Ytterligare forskning bör kunna

bättre underlag för bedöma behovet kriminalisera innehavett att attge av av
våldspornografi.

finns sålunda mycket starka skäl talarDet för forskningen våldattsom om
kvinnor utvecklas, prioriteras ochmåste stödjas. Regeringen bör därförmot

uppdra lämplig myndighet utarbeta plan för forskningen kringsnarast att en
våld kvinnor.mot

det internationella framhållitI samarbetet har särskilt närstaternasman ansvar
det gäller bekämpa våld och andra kvinnor. Vi delarövergreppatt mot upp-
fattningen frågor våld kvinnor placeras högt denrör måste påatt motsom
politiska dagordningen och politiskt ansvariga olika nivåer behöveratt

i dessa frågor. Vissa politiska nätverk har börjat fram, ochväxaengageras
härpåexempel de samverkansgrupper med kvinnliga politiker i kommunerär

och landsting tillkommit inom för projektet Myndighetssamarbetesom ramen
kvinnomisshandel.vid Projektet beskrivs i kommande kapitel. Våld mot

kvinnor dock inte enbart "kvinnofråga". i betydligtär Män måste störreen
utsträckning för våld, varför bör i liknandemäns även mänta ansvar engageras
nätverk.

För förebygga våld kvinnor krävs också ökad medvetenhet hosatt mot en
allmänheten. Kunskapen kvinnomisshandel och sexuella övergrepp ärattom
allvarliga spridasbrott behöver och förstärkas. nödvändigt ökaDet all-är att
mänhetens insikter också orsakerna till våld kvinnor, sådant våldmot attom om
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till dekännabörsamhällsklasser. Mani alla ävenoch förekommerutbrettär
relation inteiför våld närakvinnor utsättsmekanismer gör att ensomsom

behöverkvinnornaförhållandet. Deoch lämnarvidare bryter utsattautan upp
deökad kunskapoch de behöverde intefå är resurserveta att omensamma,

stöd för dem.tillallt förfogarsamhället övertrotssom
inte minst TV-informationsmaterial,producerasoch Canadabl.a. EnglandI

omfatt-för upplysamyndigheternasammanställtsinformation, att omavsom
kvinnor ochvåldkvinnomisshandel ochorsaker tillochningen motannat omav
frågori Canada har rörfinns. Särskiltstödmöjligheterhjälp- ochde somsom

decenniet.detstarkt underhåll betonatsfrån officielltkvinnorvåld senastemot
organisatio-frivilligamyndigheter ochtidOntario i årsharprovinsenl ett par

allmänhetensför ökamassmediernakampanj ibedrivit attgemensamt enner
kampanjdenCanada harproblemet. Imedvetenhet ansett att sommanom

värderingartill ochattityderallmänhetenspåverkanhaftgenomförts har en
liknande kampanjförvissadeVikvinnor.våld ärdet gäller attnär mot om en

initiativetregeringendärföroch föreslåri landvärde också vårtskulle ha taratt
flera olikautformas pånaturligtvisinformationskampanj kantill sådan. Enen

vilkenställning tillVi intekostnadsmässigt.olika nivåerliggaoch på tarsätt
möjlighetinte hellervi därförha, och harkampanj börsvensk attomfattning en

sådan.förkostnadernaberäkna en
utsträckningi mycket änbarn störrehar visatundersökningarOlika att man

i familjen.våld förekommerindragna,blir närolikatidigare har på sätttrott
gradi hög"vuxenfråga"inte barauppenbarligenkvinnorVåld utanärmot en

kunskaperfåungdomar måsteochungdomsfråga. Barnochbarn-även somen
relationer, därjämställdautvecklai livetförutsättningarökar deras att senare

kvinnor ochfrågor våldviktigtdetvåld. Vianvänderinte motattmän omanser
våldhållning tillSkolansarbete.i skolansolika bl.a.aktualiseras på sätt,barn
skallmellanviktig, våldisamhälleti äri skolmiljönsåväl stort vuxnaomsom

uppmärksammasärskiltskolansammanhanget måstedetförebyggas. Ikunna
Ämnet meningenligtbör vårflickor.kvinnor ochdet våld utövas varamotsom

i frågorskyldigskolanundervisning äri dennaturligt inslag att get.ex.ett som
undervisningdennasamlevnad. Iochmedsammanhänger tar uppmansexsom

och samspelrelationersexuellamellan könen, såsomrelationerfrågor rörsom
särskilt iinte ämnesamlevnad någotSex och utgörochmellan kvinnor män.

skallämnesövergripandeäravsikten ämnet, natur,skolan, är attutan avsom
övriga skolämnena.i deintegreras

konfirmandundervisning. dennalkyrkansdag ideltar iungdomarMånga
Konfirmand-andra moralfrågor.ochlivsåskådnings-undervisning fokuseras

och andravåld övergreppdär frågortillfälle motundervisningen utgör ett om
belysas.kvinnor kanflickor och

flickorochkvinnorerfara hurfått övergreppsättVi har motsmärtsamtett
gradi högVärnplikten,Jugoslavien.i fornadetkrig pågåri detbegås somsom
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handlar användning och våld, erbjuder utomordentligaannatom av vapen
möjligheter frågor våld kvinnor.att ta motupp om

Vi viktigtdet modeller utvecklas sikte hur frågan våldpåatt taranser som om
flickor och kvinnor skall kunna i undervisningen. Projekt kanmot tas upp som

bidra till utveckling sådana modeller bör därför enligt mening stödjasvåren av
på olika Vi återkommer i betänkandet kapitelsätt. 16 till andra ut-senare
bildningsfrågor.
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Socialtjänsten5 och våld mot
kvinnor

5.1 Bakgrund

De övergripande målen för socialtjänstens verksamhet återfinns i §1 social-
tjänstlagen 1980:620. Där följande.anges

Samhällets socialtjänst skall demokratinspä och solidaritetens grund
främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i
levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans föransvar
sin och andras sociala situation inriktas pä frigöra och utvecklaatt
enskildas och gruppers egna resurser.

Verksamheten skall bygga pä respekt för människornas .yälvbestämman-
derätt och integritet.

De medel lagen för socialtjänsten skall nå målatt utgörssom anger uppsatta av

strukturinriktade insatser syftar till god samhällsmiljö, t.ex.som en genom-
medverkan i samhällsplaneringen,
allmänt inriktade insatser syftar till förbättra förhållandena för vissaattsom-

i samhället, barn- och äldreomsorg,t.ex.grupper
individuellt inriktade insatser efter individens önskemål ochsom anpassas-
behov, ekonomiskt bistånd och vård behandlingshem.t.ex.

Socialtjänstlagen utformadär målinriktad ramlag, socialtjänstensom en som ger
möjlighet sina insatser efter individuella Önskemålatt och behov. Lagenanpassa
innehåller sålunda vissa allmänna riktlinjer, också bindande anvis-men mer
ningar för arbetet inom vissa områden och med vissa angivna igrupper sam-
hället. Sådana anvisningar finns beträffande

till bistånd,rätt-
åtgärder missbruk,mot-
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ungdomar,ochbarnomomsorger-
ochäldreomomsorger-

funktionshinder.psykiskaochfysiskamedmänniskoromsorger om-
for de§ det3socialtjänstlagens attenligt ansvarethar ytterstaVarje kommun

de behöver.hjälpdenstöd ochfår detvistas i kommunenmänniskor somsom
samhälletsiblandbeskrivssocialtjänsten ytterstahosDetta somyttersta ansvar

detbefriade frånblirmyndigheterandrainteinnebärskyddsnät. Detta ansvaratt
tillkomplementfungerasocialtjänstenskallstället ettdem. lvilar på somsom

socialtjänst-skallbehovVidsjukvården.ochhälso-samhällsservice, t.ex.annan
samhällsorgan.från andrainsatserförmedlaen

enskildadenlämnasålundasocialtjänstenhuvuduppgift för är att personenEn
tillgodosesinte kanbehöver ochhanellerstöd hondethjälp ochden somsom

Social-enskilda.från deinteskall överSocialtjänsten ansvaretpå sätt. taannat
männi-enskildautveckla denfrigöra ochinrikta sigställetskall itjänsten att

situation.sinförhennesoch inte begränsaskans egenansvarresurseregna
ochfrivillighetdeinsatser ärsocialtjänstensprinciperViktiga omstyrsom
ochmänniskanpåhelhetssynenälptagaren,enskildedensjälvbestämmande för

särbehand-stället förinormaliseringåtgärderna,iflexibilitetsituation,hennes
kontinuitet.ochnärhetling samt

själva be-frihetgåendelångtkommunerna attalltsåSocialtjänstlagen enger
tillhandahållabörkommunenbl.a.10 § framgårAvverksamhet.sin attstämma

socialliknande,ochsocialcentralerrådgivningsbyråer,tjänstersociala genom
verksamhet.jämförligdärmedellerjour annan

barnom-nämligensocialtjänstlagen,ireglerasverksamhetsområdenolikaTre
Denfamiljeomsorgen.ochindivid-handikappomsorgenochäldre- samtsorgen,

familjeom-individ- ochTillkärna.socialtjänstenshistorisktutgör settsenare
myndig-regelrättrådgivningsverksamhetinriktadsåväl allmänthör somsorgen

kännetecknasfamiljeomsorgenochindivid-Utvecklingen inomhetsutövning. av
antaletökningkraftigföljdtillbl.a.verksamheten,tryckökat avenmot avett

sigoch kännertidspressunderarbetarSocialsekreterarnasocialbidragstagare.
yrkesroll.splittrade i sin

detfinnsfrivillighetÄven huvudsak byggerisocialtjänsten numeraom
enskil-denåtgärdervidtafalli vissasamhället utanmöjlighet förfortfarande att

1990:52lagenlagar;särskildaåterfinns iTvångsbestämmelsernasamtycke.das
1988:870lagenLVU ochvårdbestämmelsersärskilda ommed ungaavom

ochLVUstödmedingripandenLVM.fallvissamissbrukare ivård avav
domstol.beslutefterendastfår görasLVM av
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5.2 Kvinnovåldskommissionens direktiv

I direktiven anförs kommissionen bör kartlägga i vilken omfattning och iatt
vilka situationer socialtjänsten kommer i kontakt med kvinnor förutsättssom
våld. Kommissionen bör vidare redovisa det finns hinder för inomattom
socialtjänstens skydda och stödja de kvinnor förutsätts övergreppram samtsom
lämna förslag på hur sådana hinder skulle kunna övervinnas. kanDet enligt
direktiven också finnas skäl undersöka det kan konflikteruppstå i frågaatt om

socialtjänstens skyldighet sidanå tillgodose barns behovattom ettena av
kontakt med sin far och andra sidanå tillgodose den moderns behovutsatta av
stöd och hjälp. Den frågan behandlas vidare i Kapitel 10 Sekretessen ochsenare
våld kvinnor avsnitt 10.5.mot

Vidare det i direktiven kommissionen bör inventeringgöra deattanges en av
olika insatser socialtjänsten i dag erbjuder kvinnor och övervägautsattasom om
insatserna behöver förstärkas. I sammanhanget bör samarbetet socialtjmellan än-

och kvinnojourerna särskilt beaktas. Frågor frivilliga organisatio-sten rörsom
och kvinnor for våld behandlarutsätts kommissionen i kapitelner som

Uppmärksamhet bör enligt direktiven också frågan vilket stödägnas om
kvinnor kan få socialtjänsten under förundersökning och eventuell rättegångav
liksom socialtjänstens möjligheter i akut situation boende förordnaatt en
kvinnor.

5.3 Socialtj änstkommittén

En parlamentarisk kommitté, Socialtjänstkommittén S 1991:07, regering-har
Översynenuppdrag allmängöra översyn socialtjänstlagen. skallattens en av

enligt direktiven dir. 1991:50 och 1993:72 bl.a. innefatta utvärderingen av
socialtjänstlagens tillämpning och syfta till tydligare och klargöraavgränsaatt
socialtjänstens uppgifter och for kommitténsansvarsområden. Utgångspunkten
arbete skall det i socialtjänstlagenskommer till uttrycksynsättattvara som
målformuleringar skall ligga fast. Av Socialtjänstkommitténs direktiv framgår
det också socionomutbildningen för stark kritik från såväl arbets-äratt utsatt
givarna, kommunerna, de fackliga organisationerna. Kommittén bör såle-som
des, inom för sitt arbete, förbereda kommande utbild-översynramen en av
ningen de krav och önskemål förändrad utbildningattgenom summera om en

finns. Kommittén oförhindradär anlägga principiella densynpunkter påattsom
framtida socionomutbildningens innehåll inriktning.och

Socialtjänstkommittén avlämnade hösten 1992 kartläggningsrapporten om
kommunernas socialbidrag SOU 1992:98 SOUoch våren 1993 delbetänkandet
1993:30 Rätten till bistånd inom socialtjänsten. förslag,I betänkandet lämnas

bl.a. innebär preciseringar i fråga den enskildes till bistånd inomrättsom om
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kommunerna.mellanansvarsfördelningenförtydligandensocialtjänsten och av
regerings-bereds f.n. iremissbehandling ochförvarit föremålBetänkandet har

och Socialtjänst-1993:82arbete SOUFrivilligt socialtkansliet. Två rapporter
avlämnadesSOU 1993:91samhällsarbeteochi samhällsplaneringrollens

sambandetbelyseravlämnats. Dennahar1993. Ytterligarehösten rapporten
1994:46.socialbidrag SOUochsamhällsekonomi, tranfereringarmellan
inriktningframtidasocialtjänstensbehandlari huvudsakHuvudbetänkandet, som

utvärdering, avläm-ochuppföljningfrågor tillsyn,organisationoch samt om
bl.a.arbete,Kommitténs resterande1994:139.1994 SOUnades hösten som

slutföras ochregisterhantering, kommerochkompetensfrågor attnuavser
betänkande.kommanderedovisas i ett

verksam-socialtjänstensSocialtjhuvudbetänkandesittI attanser
detmänniskorsådantutformasgenerellt på sätthet måste attettsett somser

infor-allmänhetenförutsätterstöd och hjälp. Dettatidigt sökanaturligt attatt
samverkar med andrasocialtjänstenverksamheter,socialtjänstens attmeras om

bedriversocialtjänstenenskildaochorganisationermyndigheter, samt att upp-
stöd,behöver samhälletsbland desökande verksamhet men somgrupper som

gällerdettillgodosedda. Närsina hjälpbehovforsjälvmant kontaktinte atttar
beträffandegäller särskiltdetinriktade insatsersocialtjänstens individuellt -

problemfunnit dekommitténharoch ungdominsatserna för barn att som-
lagstift-självamedkompetensfrågorsamband med änstarkarefinns har ett

ningen.
Enligt kommitténsocialtjföreslårSocialtjänstkommittén en ny

i dag.giltiga Deverksamhet ävensocialtjänstensmålen förde övergripandeär
social-anställda inomförtroendevalda ochbådestöd hosockså starkthar ett

medkompletteradföreslås dockportalparagrafentjänsten. Den s.k. en ny
föreskrivsställning. Dettill stärka barnenssyftarbestämmelse attattsom

barn.åtgärderfrämsta rörskall i närbarnets bästa sättas rummet
målgruppsvisaindelning ilagensnuvarandekritik denKommittén riktar mot

stödbehovallasdetlagen kan svårtuppbyggnad göraavsnitt. Denna att avseav
och hjälpstödbeträffande utgivandegäller inte baralika tydligt. Detta utanav

verksam-Också förutvecklas.för vilken kompetensbetydelsehar också som
sigriktarutformad. Kritikenviktigt hur lagenhetsplaneringen det är motär

finns måldetavsnitt och integruppsvisaindelningen i mål uppsattasjälva mot att
gälleri dagmålmänniskor. Debeträffande vissaför insatser somgrupper av

ochfunktionshindradeäldre,och ungdom,arbete med barnsocialtjänstensför
ligga fast.kommitténs förslagskall enligtmissbruksproblemmänniskor med

ocksåparagraf,sammanhållenimål konkretiserasDessa angersomen ny
godafrämjaindividnivåochsamhälls-uppgiftsocialtjänstens påatt grupp-

kompletterasParagrafenlivsmiljöer i kommunen.och godalevnadsförhållanden
målbestämmelser.med två nya
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I enlighet härmed i den föreslagna 3 § i första kapitlet socialtjänstenattanges
skall samhällsnivå,på och områdesnivå individnivå främjapå godasamtgrupp-
levnadsförhållanden och goda livsmiljöer i kommunen. Socialtjänsten skall
därvid verka för att

den enskilde får arbete, bostad och utbildning,
barn och ungdom under och goda förhållanden,växer tryggaupp
äldre människor får möjlighet leva och bo självständigt och ha aktivatt en

och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra,
människor fysiska, psykiska eller andra skäl betydande svårig-mötersom av

heter i sin livsföring får möjlighet delta i samhällets och levagemenskapatt att
andra,som

missbrukarmänniskor alkohol eller andra beroendeframkallande medelsom
kommer ifrån sitt beroende,

människor saknar till sittmedel uppehälle möjlighet klara sinattsom ges
försörjning.

Vidare det i paragrafen socialtjänsten avlastningstöd och börsägs att genom
förunderlätta närstående vårdar långvarigt sjuka, äldre eller människorsom

med funktionshinder.
mål i den angivna bestämmelsenDe skall enligt Socialtjänst-som anges nu

kommittén konkretisering de övergripande målen inärmast ses som en av
portalparagrafen, inbördes rangordningnågon mellan olika målgrupper.utan
Dessa nationella mål kan inte vidare användas vid planering, genomförandeutan
och uppföljning socialtjänstens verksamhet i kommunerna. De måste konkre-av
tiseras ytterligare för användbara i praktisk verksamhet. Socialtjänst-att vara
kommittén detta bör anförtros ansvariga politikerarbete på kommunalattanser
nivå. Kommitténs förslag syftar till tydliggöra de mål gälla förskallatt som
arbetet med vissa i samhället, samtidigt i lagen lägger tyngd-grupper som man
punkten socialtjänstens verksamheter.

Socialtjänstens skyldighet myndigheter, organisationersamverka med andraatt
och enskilda kommer till i enda utformad bestämmelse.uttryck generellten
Även socialtjänstens informationsskyldighet i bestämmelse.klargörs endaen
Information socialtjänstens verksamhet till både andraskall allmänheten,om ges
samhällsorgan och till organisationer. för tillgängligEn alla information är en
förutsättning för tidiga insatser, det i betänkandet.sägs

Socialtjänstkommittén föreslår all verksamhet inom socialtjänsten skallatt
bedrivas målinriktat och planmässigt följas och utvärderas. Lokalasamt upp
förutsättningar och behov skall få planmässigt bedrivenhur kravetavgöra på
och målinriktad verksamhet skall Vidare föreslås skyldighet föruppnås. en
socialtjänsten till kommunfullmäktige tilltendenseratt rapportera ogynnsam
utveckling, kräver samordande insatser inom kommunen också mellansom men
kommunen och andra aktörer. Sådana insatser förebyggandekan bådevara av
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brister i miljön.sociala problemsåvälkaraktär ochoch avhjälpande somavse
kommunfullmäktigetillsocialtjänstenförskyldighetföreslåsHärutöver atten
inträffat i de socialabetydande förändringarårlig social rapport somomavge en

skall baserasplaneringverksamhet ochKommunali kommunen.förhållandena
kunskapeni kommunen. Förförhållandenasocialakunskap deaktuell attpå om

rapporteringsådankontinuerligt uppdateras. Endenaktuell krävsskall hållas att
planerings-kommunalakunskap till densocialtillförafruktbartkan sättpå ett

lokalanledning påfinns detSocialtjänstkommittén ävenEnligt attprocessen.
medför människorlevnadsförhållandenauppgiftersammanställanivå svagaom

arbetsmarknadenochställning bostads-påmedekonomiska och svagenresurser
också barnensbörsådanplanering. Iunderlag för kommunens rapportensom

uppmärksammas.levnadsvillkoroch ungdomarnas
individin-socialtjänstensförvägledandenärvarandeförprinciper ärDe som

skall utifrånfortfarande hållbara. Insatsernakommitténenligtriktade arbete är
aktuella förutsätt-människansenskildatill denhelhetsperspektivett anpassas

åtgärder.vidtagnatidigareoch behovningar oavsett

socialtjänstenförföreträdareHearing med5.4

m.m.

social-förmed företrädareutfrågninghaftKvinnovåldskommissionen har en
kvinnovåldsproblematik.medarbetaerfarenhetalla hadetjänsten, attavsom

detföreligger närproblemhinder ochexempelhearingen påVid somgavs
förförsvårarövrigt ochverksamhet iorganisation ochsocialtjänstensgäller som

kvin-påoch andramisshandel övergreppmotarbetaeffektivtsocialtjänsten att

nor.
samverkans-sammanträffat medoch därBlekinge länbesöktVi har också

länsstyrelsensochSocialstyrelsensanledningmedbildats avsomgrupper
sambandkvinnomisshandel. IvidMyndighetssamarbetesamverkansprojekt

erfarenheter närför sinasocialtjänstenfrånhärmed redogjorde representanter
Ettandramisshandel ochför övergrepp.kvinnordet gäller möta utsattsatt som

medbidragithandockså underharsocialtjänstenföreträdare förantalstort
synpunkter.

och kommun-samtliga kommunerenkät tillhar skickatKommissionen ut en
dekartlagtenkät hardennaGenomi landet.delsnämnder somresurser

stöd ochgällerutnyttjar detochförfogar näri landet översocialtjänsten runt om
ocksåUndersökningsresultatet harmisshandel.förhjälp kvinnor utsattssom
dennaresultatetUndersökningen ochöverväganden.till grund för våralegat av

5.6 och 5.7.i avsnittnärmarepresenteras
gällerdetsocialtjänsteninom närföreliggeroch bristerOlika problem som

exempelnedan. Någraredovisasstödja kvinnorbramöjligheterna på sättatt ett
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positiva erfarenheter problematik,och projekt, särskilt sikte dennapå påtarsom
kommer också beskrivas.att

5.5 förSocialtjänstens insatser kvinnor som

för bristervåld problem ochutsätts -

kvinna varit forfarande för våld till biståndEn eller kan ha rättär utsattsom - -
socialtjänsten 6 §. gällerenligt socialtjänstlagens biståndsparagraf Dettaav

framför allt den kvinnan för närstående.när utsätter övergrepp ärsom en
Ekonomiskt bistånd och hjälp med erhålla skyddat boende kan sålundaatt
behövas i de fall kvinnan bestämmer sig för lämna den utsätteratt man som
henne för hjälpåtgärder inom för socialtjänstensAndraövergrepp. ramen
individ- familjeomsorg rådgivande stödjande samtaloch kan och samtvara
förordnande kontaktperson. förmedla kontakt andra myndigheterAtt medav en

frivilliga organisationer, framför kvinnojourerna, ocksåoch det gäller allt är en
viktig uppgift för socialtjänsten. angelägen uppgift för socialtjänstenEn annan

väljerbistå kvinnan hon behöver söka efter bostad. Om kvinnanär att om en ny
behövapolisanmälan den misshandlar henne kan hongöra motatt en man som

polismyndigheten och medsocialtjänstens stöd det gäller kontakter mednär
nödvändiga,rättsväsendet i övrigt. för kvinnornas barn kan ocksåInsatser vara

fall sikt.särskilt i akut krissituation i på längremånga ävenen men

på5.5.1 Brist kunskap

inteutredningsarbetets blivit klart för socialtjänstenDet har under gång attoss
för misshandel eller andrasällan har kontakt med kvinnor Över-utsättssom

kvinnornaden handläggande tjänstemännen medvetenär attutan att omgrepp,
befinner vanligast i samband medsig i situation. Detta tordeutsatt varaen

i samband med vård-utredningar skyddet barn och ungdomar ochrörsom av
ekonomisktnadsutredningar, i missbruksärenden och ärendenävenmen om

bistånd problematik finnas dold.kan sådan
Olika Myndighetssamarbete vidutredningar bl.a. inom för projektetramen-

kvinnomisshandel frågan ofta socialtjänsten miss-sikte hurpå mötertarsom-
handlade kvinnor visar förhållandevis litet antal socialsekreterare arbetaratt ett
med kvinnor såvitt de för våld. projektlänen harIärvet utsattasom man- -

ofta vilket olikagjort inventering i syfte få bild hur och sättatt aven en
myndigheter och organisationer kvinnor för våld.möter utsättssom

socialsekreterarna de sällanVid denna undersökning svarade 80 procent attav
innefattar kvinnomiss-eller endast ibland kommer i kontakt med ärenden som

handel. socialsekreterare misstänkte dock det i långt fler ärendenMånga att
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socialsekreterarnamisshandelförkvinnor änkunde förekomma utsattaatt var
socialtjänsten under långmedhade kontaktdel kvinnormedvetna Envar om.

Ävenkommitför misshandelblivitfrågan detid utsatta omutan att upp.om
till och medängslig, och sågrädd ochkvinnansocialsekreteraren såg att var

förblev detta outtalat. Dess-och hot,för våldkvinnantecken på utsattatt var
de hadesocialtjänstemännentillfrågadealla deomvittnade i attstort settutom

kvinnomiss-problematiksärskildaarbeta med denerfarenhetringa att somav
förenad med.handel är

del i"misshandelsproblematik"personalSocialtjänstens såg annansom en
överhuvudtagetbehandladesbenämndes ellermisshandelnlivsproblematik, och

betraktadevanligtsig ocksåvisadeproblem. Detinte attett eget manvarasom
parsamtal ochfall användesdessarelationsproblem. Ikvinnomisshandel ettsom

socialsekreterarnaförekom ocksåarbetsmetoder. Detfamiljeterapi ofta attsom
Socialtjänst-missbruksrelaterad.handkvinnomisshandel i förstabetraktade som

blivit alltmerarbetssituationderasvidare attrepresentanter an-uppgavens
hinna medbesparingskrav gjort det svårtoch kommunernassträngd annatattatt

myndighetsutövning.betraktasdet kansocialt arbete än somsom
hinder förolika slagBlekinge längenomförts istudieAv avomsomen

isocialbyråer länet ansågsamtligaframgårmellan myndighetersamarbete att
tillfredsställandeorganisationen förhinder inom dendet fanns att ettatt egna

bristandeTidsbrist ochkvinnor.våldmed frågorkunna arbetasätt motom
prioritera arbetetförsvårade för socialsekreterarnafaktorer attsomresurser var

betraktade inteTjänstemännenför våld.stödja kvinnormed är utsattaatt som
kvinnor ochvåld"lagbundet". Kunskapernadetta arbete mot omomsom

ringahadebristfälliga, ochocksåvåldmekanismerna bakom detta manvar
kändepersonalSocialtjänstenssådana frågor.arbeta mederfarenhet attav

ärenden.dessaskulle hanterahur deosäkerhet om

handläggningenipå enhetlighetBrist5.5.2

kanför våld och andra övergreppkvinnorsocialtjänsten utsättsNär möter som
kvinno-orsakerna tillbeträffandevärderingarenskilda socialsekreterarensden

iframkommit insatsernahararbetssätt. Detpåverka valetmisshandel attav
socialsekreterareandraoch barnen, medankvinnanfokuserasvissa fall på

ochmellan kvinnanrelationeninsatserinriktar sina mannen.
familjeprincipen,efter den s.k.traditionelltsocialtjänsten arbetarInom man

samtidigt. Defamiljenofta med helaarbetartjänstemandvs. och sammaen
vilkaparsamtal,oftadärförstödjande samtal utgörs mangenomavsom ges

socialarbetareVissaochkvinnanrelationen mellanbearbetaförsöker mannen.
hjälp.behöverfamiljhelneutrala,skyldighet närsinbetonar att envara
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socialtjänsten varierar högst på-olika håll vidtas inomåtgärder påDe som
ställningstagandevilketblir ofta beroendeoch valet hjälpinsatsertagligt, avav

gjort.socialsekreteraren harenskildaden

på informationBrist5.5.3

Socialstyrelsensinom förhar genomförtsolika studierAv sam-ramensom
för och kunskapförtroendeframkommit allmänhetensverkansprojekt har det att

Även föreliggerhistorisktsig låg nivå.arbete befinner påsocialtjänstens enom
framför allt visssocialtjänsten.kontakta Detobenägenhet äratt gruppenen

kvinnor tidigaregällersocialtjänsten Detmisshandlade kvinnor möter. somsom
kan gällaolika anledningar. Detsocialtjänstenkommit i kontakt medhar av

social-Rädslan förandra sociala problem.missbruk ellerekonomiska problem,
harkvinnornasig gällandeverksamhet kan också närrepressiva göratjänstens

självaellerför våld i hemmetsinfar illa utsättasbarn att sommorav sesom
för våld.utsätts

informationföreligger bristpåtalat det påolika håll harmångaFrån attman
förför kvinnor utsättsskulle kunnasocialtjänsten utgöraatt somen resursom

erbjuda isocialtjänsten borde kunnaoch vadmisshandel och andra övergrepp
kommit itidigarekvinnor, intekvinnorna. Mångaform stöd utsatta somav

hjälptillde hardärför vetskap rättsocialtjänsten, saknarmedkontakt attom
stödmed råd ochskyldighet biståsocialtjänsten harochfrån samhället attatt en

samband medihar omvittnatSocialsekreterare näri olika former. att manman,
för kvinnorna,beskriva socialtjänstenslåtit massmediaprojektolika resurser

social-sig tillför våld söktkvinnormärkt fleromedelbart har utsattsatt som
tjänsten.

i sinharvåld kvinnor1989:A för frågorCRegeringens arbetsgrupp motom
börinformationsansvarsocialtjänstensfrån 1991 pekat på ut-år attrapport

hjälpasocialtjänstens möjligheterspridasinformation kanvecklas så attatt om
finnasbör detvarje kommunoch deras barn. Imisshandlade kvinnorstödjaoch

frånerbjudaskansamlade hjälpresurserinformation vilkalättillgänglig somom
frånliksomsjukvården,hälso- ochpolisen, rättsväsendet,ochsocialtjänsten

praktiskt sättdet i Ettorganisationer,arbetande sägs attideellt rapporten.
itelefonkatalogernaiinformation kansamladförmedla sådan runtatt omvara

organisatio-myndigheter ocholikalokala uppgifterin sida medlandet ta omen
derasochvåldsdrabbade kvinnorhjälp tillskydd, stöd ocherbjudakansomner
infor-bättrebarn. Enkvinnor ochvåldhjälp tillbarn och utövarmän motsom
vålds-ökakunnatorde ocksåfaktiskt finnsstödresursermation vilka somom

söka hjälp.motivationdrabbade kvinnors att
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5.6 Social jour

hjälp och stöd socialtjänstenmisshandlad kvinna behöver akutEn ärsom av
inte sällan i behov sådana insatser under kvällar, och helger. Inätter sam-av

företrädare för socialtjänsten och i andraband med hearing medvår samman-
gällerhang strukit under vikten och behovet tillgänglighet dethar många närav

tillgänglig-stöd och hjälp till kvinnor för våld. Det har påpekatsutsätts attsom
viktigaste faktorerna bör beaktas vidheten deär översynav som en aven

socialtjänstens organisation.
social i mycket varierande omfattning. IKommunerna tillhandahåller jour
Socialstyrelsen från försöksverk-slutet 1970-talet redovisade rapportav en en

Socialstyrelsen redovisar 1977:4.samhet med social jour i 21 kommuner
utvärderingenhade utvärderats, ochJourverksamheten i försökskommunerna

och andravisade bl.a. problem i samarbetet mellan sidan jourerna åpå å ena
polisen. påpekades detsidan socialbyråerna, sjukvården och I attrapporten

jourverksamhetensjälvklara för bygga den sociala attargumentet att ut var
för socialutanför kontorstid. Olika modellersociala problem uppstår även

isålunda beredskapjourverksamhet redovisades. Social jour kunde utgöras av
schema. Vissasocialsekreterare enligt rullandehemmet, upprätthålls ettavsom

dagtidsocialbyrå- och jourarbete, där socialt arbete påkommuner kombinerade
medkunde kombineradjourarbete. ourverksamheten ocksåvarvades med J vara

särskild jourbyrå, därdel kommuner hadefältarbete. En större en gruppen
jourverksamhet. Andra modeller förjourassistenter uteslutande ägnade sig

för hälso- ochjourjour i socialstyrelserapporten ärnämns gemensamsom
eller särskilda länsalarme-socialtjänsten, i vårdcentralsjukvården och t.ex. en

vissa fallhar jour kan knytas. Iringscentraler dit olika personalkategorier som
i andra fall endastdirekt, medan verksamhetenkunde jourverksamhetennåman

exempelvis polisen.kunde via myndighet,nås annan
År jourassistenter i 14 kommu-1983 fanns social jour med särskilt anställda

dessa docki drygt hälften53 förekom beredskap i hemmet,kommunerI avner.
förtroendemänkundeveckoslut. de flesta kommunerendast under helger och I

detta sker itelefon utanför arbetstiden,tjänstemäneller nås utan att orga-per
viktenriksdagen motion1980-talet behandlades iniserad form. slutetI en omav

1989/90:SoU 15Socialutskottetjourverksamheti kommunerna.socialutökadav
förverkligas,skall kunnaintentionerna i socialtjänstlagen67 uttalade att, oms.

tillgänglig omedelbart insatserpersonal finnsviktigt socialtjänstens närdet är att
saknadede kommunerUtskottet förutsattebehöver in. ävensättas att ensom

företrädare för socialtjänstenmed målsättningensocialjour arbetadeutbyggd att
arbetstiden.utanför den ordinarievid behov skulle kunna nås även

isamtliga kommuner1994 tillställtKvinnovåldskommissionen har under år
försocialtjänsten erbjudervilka insatserenkät för få belystlandet attatt somen
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bistå kvinnor för våld.är Vidare önskades belyst vilka socialtjän-utsattasom
samarbetspartners dessai ärenden iär vilken utsträckning kommuner-stens samt

socialtjänst anträffbar för kvinnorär under jourtid. Enkäten utsändes tillnas
landets alla 286 kommuner.

I vissa situationer kan det alltså viktigt för kvinna blivit förutsattvara en som
våld akut, exempelvis under och helger, kunnanätter komma i kontakt medatt
socialtjänsten. Kommissionens enkät visar dock femtedel landetsatt ca en av
kommuner inte har formnågon beredskap under jourtid. Av kommunerna harav
45 de har socialjour, ytterligare 75 de har social beredskap. So-svarat att att
cialjour definierades i enkätformuläret fristående verksamhet utgårsom en som
från arbetsplats, medan social beredskap skulle föreligga någonnären anses
form schemalagd beredskap upprätthålls socialarbetare i sitt hem. I 91av av en
kommuner har polis, SOS alarmering eller tillgångmotsvarande till telefonnum-

till någon politiker i socialnämnden eller till tjänstemannågon inom social-mer
tjänsten. 17 kommuner delar med eller köper jourtjänster från kom-en annan

Enkäten har sålunda visat landets kommuner endast i begränsadattmun. ut-
sträckning tillgänglig under jourtid.är

I tredjedel de kommuner har jour eller beredskap kan kommuninne-en av som
kontaktavånarna verksamheten direkt. Detta 15 allamotsvarar procent av

kommuner i landet. Hälften kommunerna med beredskap kunde via tele-nåsav
fonnumret 90 000 och ytterligare 6 andra myndigheter/organi-procent genom
sationer, polisen eller sjukvården. fjärdedelarTre kommunernat.ex. genom av
med jour/beredskap har slagnågot utåtriktad information sin verksamhet.av om

Social jour eller beredskap under all tid utanför kontorstid finns i 33 kommu-
och i ytterligare 20 kommuner kan jouren/beredskapen varje kväll framnåsner,

till kl. 24.00 eller i vissa fall till kl. 02.00. l 55 kommuner fungerar jouren/
beredskapen endast under helger, i 25 dessa under hela helgen, i restenav
endast mellan vissa klockslag. I litet antal kommuner jouren eller be-ärett
redskapen tillgänglig endast under s.k. storhelger.

detNär gäller socialjourernas kontakter med våldsutsatta kvinnor svararde två
kommuner Stockholm och Göteborg kvinnor blivitmöteratt utsattaman som
för våld varje dag. 42 kommuner jour/beredskapmed kvinnormöter utsatta

ellernågon några gånger i månaden. 58 kommuners jour/beredskap har kontakt
med kvinnor för våld högst någon eller några gånger år. Fyrautsattssom per
kommuner har de aldrig under jourtid har kontakt med kvinnorsvarat att som

för våld.utsatts
Kvinnovåldskommissionens enkätundersökning redovisas utförligt i be-mer

tänkandets del bilagaB 5.
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boendeSkyddat5.7

misshandladehjälpforsärskildaallmänhetisaknarSocialtjänsten resurser
iingårläni de femgjortsinventeringframgår detkvinnor, somsomav en

fåkvinnankan hjälpaSocialtjänstensamverkansprojekt. attSocialstyrelsens en
frånväljer brytakvinnanbidra ettekonomiskt när attbostad ochtillfällig upp
bostadtillfälligordnagällerdetfar illa. Närvilket honi attförhållande, en

Socialtjänstenkvinnojourerna.utsträckningisocialtjänstensiganvänder stor av
kvinnojourernaskydd,kvinnorna attoförmögensigsäger att ansermengevara

detta.kan ge
detharkvinnorvåldsdrabbadeboende forskyddaterbjudagällerdetNär att
detframför alltSverige underikvinnojourerlokalaframväxtstarkskett aven

ideellpåhuvudsak byggerverksamhet idecenniet. Jourerna, ensenaste vars
kvinnojourerEndastkapitelingående i ettbehandlaskommerbas, paratt mer

längeGöteborg,iKvinnorforJourhemmetgällerDetkommunen.drivs somav
kvinnorförJourhemmetochlandet,ikvinnojourenkommunalaendadenvar

kommunernasskilda frånenheter,friståendejourhem ärStockholm. Dessai
i övrigt.socialtjänst

jourbo-erbjuder1983 ochverksamhet årstartade sinGöteborgJourhemmet i
med barn.kvinnorfemförplatsharmisshandelskris. Hemmetakutiende en

ocksåharJourhemmetmånader.högst tvåjourhemmetfår påDessa stanna
ochboendelängretillmöjlighetmedutslussningslägenhetertill tvåtillgång
Devid hemmet.anställda13personalen. Det ärmedkontaktfortsatt personer

vidare-psykoterapeutiskharoch någrapsykologerellersocionomeranställda är
kristerapikrisstöd ochPersonalenjurist.anställdade ärutbildning. En gerav

hemmettillgänglig påfinnsPersonalenarbete.miljöterapeutisktbedriveroch
dygnettelefonjour är öppen runt.ocksåfinnshemmetViddygnet somrunt. en

i akutsamtalochrådgivningprofessionellerhållakvinnorkan enHärigenom
samtalsmottagningjourhemmeterbjuderboendeskyddatkrissituation. Förutom
Även kvinnormisshandlas.ochhotasför kvinnortidsbeställning somefter som

medocksåarbetarMansamlevnadskriserikvinnor emot.våldtagits och tas
till jour-kommerKvinnornamisshandlats.kvinnorgruppterapi för somsom

journaler.skrivs inte någraoch detharhemmet rätt att anonyma,vara
KristeamsärskiltmedsamarbetarGöteborgi ettjourhemmetkommunalaDet

Östra polisen.medochGöteborgisjukhusetvidkvinnormisshandladeför
ochsocialsekreterarekommunensrådgivning tillmedocksåbistårJourhemmet
vidanställdasjukvården. Deochhälso-inomverksampersonal ärtill som
ochföreläsningarhållautåtriktat, bl.a.gradi hög attarbetarjourhemmet genom

och påvårdhögskolanvidutbildningenaktivt ideltarstudiebesök. Manemotta
socialhögskolan.

kvinnordessajourhemmet,intekvinnor utanMissbrukande emottas
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hänvisas till socialtjänsten i övrigt. För vistelsen påjourhemmet betalade kvin-
1994 avgiftår 100 kr dygn. För barn över årtre uttogsnorna en om per en

avgift 50 kr dygn. Kostnaden för verksamheten till 4,8uppgårom per ca
miljoner kr året. Under 1993 bodde 71 kvinnor vid jourhemmet, denetto om
flesta i åldern 20-45 jourhemmetår. Vid för uppföljningpågår närvarande en

verksamheten, varvid samtliga kvinnor bott hemmet kontaktas.påav som

Jourhemmet för StockholmKvinnor i startade försöksverksamhet vidsom en
årsskiftet 1989-1990 och har sedan finns hemligHemmet,permanentats. som
adress, misshandlade och hotade kvinnor förmed barn dessatar emot att ge

boendeskyddat och för tillgodose kvinnornas behov psykologiskt stöd ochatt av
kontakt. Målsättningen kvinnorna dels skydd och i akutaär stöd denatt ge
situationen, dels hjälp längre sikt själva kunna förändra sin situation.att

Sedan 1992 jourhemmetår har plats för kvinnoråtta med barn. Kvinnorna
kommer till hemmet oftast i åldern 20-30 och de har mycket oftaär år,som
barn. Tendensen kvinnornasmå söker sig till jourhemmet blirär alltatt som

Hälften de kvinnor hittills bott i hemmet invandrarkvinnor.äryngre. av som
inteHemmet kvinnor missbrukar. målsättningDet ärtar emot attsom en

kvinnorna inte skall bo i jourhemmet längre tid månader. Vid jourhemmetän tre
finns anställda, fördelade 2,25 tjänster. De anställda socionomer.ärtre
Personal finns tillgänglig hemmet alla vardagarpå kvällar i veckan.tvåsamt

anställda har individuella, krisbearbetandeDe och jagstödjande samtal med
kvinnorna i jourhemmetunder vistelsetiden uppföljande kontakter eftersamt
utflyttningen. tidigare haftMan har gruppsamtal med kvinnorna, bristenmen

intepersonella medför längre har möjlighet bedrivapå sådanatt attresurser man
verksamhet. tid personalen kvinnorI mån utifrån för stödjandetar emotav
samtal. har omfattande kontakter med företrädareMan för olika myndigheter,

socialsekreterare, bostadsförmedlare, polis och åklagare,såsom också medmen
advokater och sjukvårdspersonal. för statistikPersonalen verksamheten,över

skriver inga journaler.men man
Avsikten vistelsen i jourhemmet skall möjlighetockså barnenär att attge

uttrycka sinaoch bearbeta upplevelser. Personalen vid jourhemmet samarbetar
med Lotsen, barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning särskiltären som
inriktad på arbeta med barn till kvinnor misshandlats beträffandeatt som
Lotsens verksamhet Kapitel i misshandelsmiljöer.15 En målsätt-även Barnse
ning också stärka kvinnorna föräldraroll.i derasär att

Eftersom jourhemmets adress hemlig, och det inte finns personal hemmetär
dygnet kvinna villmåste komma till jourhemmet först vända sigrunt, en som
till socialförvaltningen. Genom de olika socialdistrikten och den sociala jourby-

placeras kvinnorna vid hemmet, och kan således interån de vara anonyma.
Kvinnorna betalar avgift 420 kr dygn för få ibo hemmet. Vistel-atten om per

bekostas enligt uppgift undantagslöst kvinnorna erhåller ekono-attsen genom



kvinnorSocialtjänsten och våld124 mot

för verksamheten vid jourhemmetsocialtjänsten. Kostnadenmiskt bistånd från
bodde 50 kvinnor vidUnder 1993till 600 000 kr åretuppgår netto.omca

i utsträckningvid hemmet arbetar också utåt-jourhemmet. anställdaDe stor
olika personalkategori-och deltagit i fortbildningriktat, och de har anordnat av

er.

drivs ideellt,i Sverige, liksom de jourerkommunala kvinnojourernaDe som
och korti akut krissituation påskydd för kvinnornaframför alltutgör ett en

för sigskaffa bostad ochfår inte sällan hjälp medsikt. Kvinnorna dock att en ny
kvinnojourer, tillgång tillförutomvissa i Canada harsina barn. På orter man,

sina hem grundsikt för kvinnor lämnat påför boende längrebostäder på som
få visstkvinnorna möjlighetboendealternativmisshandel. Sådana attgerav

längre tid.personligt stöd under
landetsKvinnovåldskommissionen gjort hosenkätundersökningVid somen

hälftenframkommit knapptföregående avsnitt har detsekommuner att av
misshandlad kvinnasställas tilljourbostad kanharkommunerna ensomen egen

det vanligasteenkätundersökningen bekräftarfrånförfogande. Resultatet att
ordnakvinnojouren behövervänder sig tillsocialtjänsten närtorde att manvara

90 kommunernakvinna. Sålunda harjourbostad för svaratprocentutsatt aven
tillgripskvinnojourerna i dessa fall. sällansig till Inte ävenvänderatt man

inkvartering.hotell som

inteblivit uppmärksammad påkommissionen harsärskilt problemEtt som -
gällerdetden konflikt kan uppståkvinnojourerna närminst från är som-

få skyddatmisshandlad kvinnamöjligheter hjälpasocialtjänstens attatt en
socialtjänsten upplysaskyldighet fördet föreliggerboende, samtidigt attensom

i vårdnadenhar delmisshandlandeden parets gemensammaommannen, som
Kommissionen be-befinner sig.och därmed modernbarnenbarn, om var --

sekretessfrågorolikamed behandlingenproblem i sambandhandlar detta av
avsnitt 10.5.

Familjerådgivning8

1950-talet. Verksamhetenbedrivits i Sverige sedan ärFamiljerådgivning har
Syftetsin relation.hjälpa samlevande med ärinriktadhuvudsakligen på att par

och krissituationersina konflikter, problemhanterabistå dem de kanså attatt
därtillsammans. För defortsätta levade kansådantpå sätt attattett par en

de negativafamiljerådgivningen till minskaaktuell syftarseparation är att
underlätta deberörda ochför med sig för deseparationenkonsekvenser att

frivillig,Familjerådgivningenföräldraansvar. ärfortsatta gemensammavuxnas
med rådgiv-i sambandför uppgifter lämnasgälleroch sekretesssträng som
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ningen, vilket underlättar för de sökande känsliga samlevnadsproblem.att ta upp
Familjerådgivningen arbetar med samtalsmetodik, framför allt för klien-att ge

insikt i sina problem. Den klientgruppen medstörsta barn,terna äregna par
har svårigheter i sin relation. finnsDet 260 familjerådgivare isom vuxna ca

Sverige, 90 verksamma inomär Svenska kyrkans familjerådgivning.varav ca
iDessa regel socionomerär med vidareutbildning i samtalsmetodik. hand-Ett

lednings- och vidareutbildningssystem har byggts inom kåren.upp
I delar landet, framför iallt Norrland, har det tidigare saknats möjlig-stora av

Ävenhet få familjerådgivning. i de områden där familjerådgivning funnitsatt
har varierat, vilket medfört också rådgivningens tillgänglighetattresurserna
varierat mellan olika områden.

Huvudmän för familjerådgivningen har i första hand varit landstingen. I viss
utsträckning har primärkommunernaäven och Svenska kyrkan anordnat famil-
jerådgivning. Genom bestämmelse i socialtjänstlagen tillägg tilletten ny -
12 § har primärkommunerna fått lagstadgad skyldighet tillatt atta en se-
familjerådgivning kan erbjudas dem begär det. Kommunerna kan fullgörasom
sin skyldighet själva tillhandahålla rådgivningen eller träffaatt attgenom genom
avtal familjerådgivning med andra lämpliga familjerådgivare. Flera kommu-om

kan också gå ihop och anordna verksamheten.ner
propositionenI familjerådgivning prop. 1993/94:4 framhålls famil-attom

jerådgivarna yrkesgrupp med erfarenhetutgör arbete med människorstoren av
i kris och olika relationsproblem. Deras huvuduppgift relationsbearbetning.är
I begränsad utsträckning bör deras kompetens enligt propositionen kunna an-

förvändas andra ändamål, uttalas det vidare. Exempelvis borde det möjligtvara
anförtro komplicerade samarbetssamtal till familjerådgivare. Dessa böratt mer

också, med sina erfarenheter, kunna viktig tillgång i föräldrautbildningvara en
och i fortbildningsverksamhet för andra personalgrupper inom socialtjänsten och
liknande, det vidare. uppgift försägs En familjerådgivningen är att,annan
utifrån den speciella kompetens familjerådgivarna har, förmedla kunskapsom
och sprida information samlevnad.om

Akademiska sjukhuset i Uppsala har inom för sitt projekt omhänder-ramen om
tagande vid kvinnomisshandel tagit fram särskiltäven handlingsprogram.ett
Enligt detta rekommenderas familj erådgivning och familj inteattprogram
skall erbjudas kvinnan ochnär lever tillsammans i förhållande därettmannen
kvinnan misshandlas. Det behandlingen kan leda till våldet frånatt attanges

trappasmannen upp.
förekommerDet kvinnor känner sig pressade med familjeterapipåatt att

och parsamtal. kanDet socialtjänsten initiativet till rådgivningen,tarvara som
kvinnan kan också känna detta endadet hjälp.är Det fram-sättetatt attmen

hålls i olika sammanhang det viktigt både familjerådgivarenär ochatt att
kvinnan medvetnaär kvinnan löper risk för ytterligareutsättasatt stor attom
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familjerådgivning.deltar imedtillsammansvåld hon mannenom
parsamtalaldrig bör haöverhuvudtagetVissa familjerådgivare att mananser

rådgivarekvinnan för våld. Andraförhållanden däri utsätter attmenarmannen
familjeterapi funge-kanmotiverad sluta slå,självfall,i vissa ärnär attmannen

sig neutralafamiljerådgivarna inte förhållerviktigtdessa fall detbra. l är attra
fåutifrån målsättningenochfrån våldet arbetaravståndklart att stopptarutan

våldet.på
kvinnanmed däraktivt utsätterfamiljerådgivare arbetarNär mannenparen

våldet kanmedvetentidensåledes helaför våld måste trappasattomvaraman
parsamtalfalldetta. I vissatalakunnaoch måste öppet varvar manommanupp

ochfall helst två två,arbetar i dessaFamiljerådgivarnasamtal.med enskilda
kvinnanstöd förSamtalen kankvinna och utgöraoch de bör etten man.envara

Erfarenheternaförhållande.destruktivtkraft brytaoch henne ettatt upp urge
familjeråd-familjerådgivare, visatolikauppgifter frånnämligen, enligthar att

misshandlardärseparation i förhållandentilloftast ledergivningen mannen
kvinnan.

villkvinnorföri vissa fall ävenFamiljerådgivningen kan utgöra somen resurs
förkvinnorvidarefamiljerådgivaresamtal. Vissaha enskilda emottar utan

tillsammanskvinnan kommaförsöker övertalamedan andraenskilda samtal att
kvinnorinteöverhuvudtagetrådgivareYtterligare andramed emottarmannen.

rådgivningentillskall kommaochkvinnankräver attutan mannenensamma
tillsammans.

Samarbetssamtal5.9

domstol. Kommuner-med barnvårdnad och avgörsumgängeFrågor rör avsom
kringsamarbetssamtalförsörja1991 skyldighetsedanhar dock år attattna

samtal därsamarbetssamtalföräldrar. Medallakan erbjudasdessa frågor menas
sig fram tillledning försökersakkunnigunderföräldrarna gemen-enresonera

föräldrarna nåfåumgängesfrågor. Målet ärvårdnads- och attpå attsam syn
samförståndslösningar.

minstintefamiljerådgivningen,medvissa likheterSamarbetssamtalen företer
familjerådgivning förBeträffandeparsamtal.siktebåda påsåtillvida paratt tar

försik-iakttabördet framgåttkvinnan harmisshandlardär storatt manmannen
försik-motsvarandegällandegjortssammanhangi flera olikatighet. harDet att

samarbetssamtalen.i frågatighet bör iakttas om
socialtjänstenuppdravårdnad och umgängei mål attDomstolen kan om

Vårdnad1990/91:8proposition prop.regeringenssamarbetssamtal. Ianordna
skäl tillgodtagbarakan finnassärskilt detdockpåpekas attoch umgänge att en

frånerfarenheterkan bero påsamarbetssamtal. Detivill deltaförälder inte
frånbeteendeoacceptabeltmisshandel ellerellererådgivningtidigare familj annat
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den andra makens sida. bl.a. denna bakgrund mycket viktigt deDet är mot att
leder samtalen lyhörda för såväl kvinnans individuellaärsom som mannens

erfarenheter och Vid behov kan det lämpligt samtalasynpunkter. ävenattvara
enskilt med respektive förälder, det i propositionen 30 f..sägs

särskild tillkallades 1993 dir. 1993: 120 förEn utredning hösten göraatt en
utvärdering reglerna vårdnad och Utvärderingen skall särskiltumgänge.av om
inriktas frågan hur satsningen samarbetssamtal har inverkat hand-på på på
läggningen vårdnads- umgängestvister. Utredningsuppdraget kommeroch attav
redovisas under 1995. Beträffande samarbetssamtal Kapitel 15 Barnår ävense
i misshandelsmiljöer.

5.10 projekt inriktats hjälpNågra på attsom ge
förkvinnor våldutsättssom

avsnittanspråk fullständig redovisning vill vi i följande pekaUtan pågöraatt en
inriktats hjälp kvinnor förpå några verksamheter på utsattsattsom ge som

våld. Härigenom beskrivs hur socialtjänsten, vissa förändringar i sinagenom
kvinnorrutiner, i arbetet och utanför social servicecentral bättre kanpå mötaen

för andravåld och övergrepp.utsattssom

5.l0.l misshandlade kvinnor vidArbetet med ett

socialdistrikt i Stockholm

misshandlade social servicecentralAtt arbeta med kvinnorI pårapporten en
socialförvaltningChristina Duvander, Metodbyrå 34 från Stockholmsnr

beskrivs hur kvinnomisshandelsproblematik i arbetetsocialarbetare kan påmöta
social servicecentral.en

Socialbörjan 1980-talet arbetade påUnder några månader i av en grupp
för misshandelservicecentral 15 i Vällingby speciellt med kvinnor utsattssom

utvecklamed de misshandlat. Projektets målsättningoch män attvarsom
för praktiskt kan misshandelsproblematiken i arbetet påmetoder hur mötaman

socialdistriktenservicecentral utveckla samarbetsformerna mellansamt atten
olikaoch de kvinnojourerna.

Projektets uppdrag blev

insikt i misshand-öka kunskapen kvinnomisshandel för få störreattatt om-
lade kvinnors problem,

misshandlade kvinnor avseendespeciell arbetsgrupp skulle arbeta medatt en-
gruppsamtal,praktisk hjälp, stödjande åtgärder och

misshandlande skulle erbjudas samtal,denatt mannen-
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långsiktiga,övernattningsmöjligheter, både akuta ochundersöka vilkaatt-
erbjudas kvinnor misshandlats,kan somsom

socialarbetare och jourkvinnor ökamellanmötenatt gemensammagenom-
utformaoch därigenom samarbe-kunskapen varandras verksamheter ettom

te,
arbetarfrån andra instanserinhämta information och erfarenheteratt som-

kvinnor.med misshandlade

ochsocialsekreterarna i huvudsak två två.de enskilda ärendena arbetadeI
Ärendena jourärenden, vilket innebarprioritet och behandladesfick hög attsom

social-kvinnorna fort dessa önskade, endera påsocialsekreterarna träffade så
Socialsekreterarna hade också möjlighetbyrån eller hemma hos kvinnorna. att

praktiskasnabbt hjälpa kvinnorna med åt-mycket tid ochärendenaägna att
ville.kunde ringa närhelst dehöll kontakt med kvinnorna,gärder. Man tät som

praktiska problem, rådgivning ochkvinnorna erbjöds hjälp meddrabbadeDe
situationkvinnor iinformation, krissamtal, gruppsamtal med andra samtsamma

uppföljningskontakt.
effektivt kunnatunder projekttidenArbetsgruppen på sättansåg ettatt man

visade sigsituation. Arbetet medhjälpa kvinnorna i deras männensvåra vara
slag social-problem inte alltid sådantbl.a. därförsvårare, är attatt avmannens

få. hadehjälp kvinnorna kan Manomedelbar praktisktjänsten kan sådan somge
vissa informationsinsatser,polisenöverenskommelse med prövaatt somomen

till bostad där detkallas poliseni England. gångerbl.a. förekommer Många en
kvinnanbefarasvåldsamheter. vissa fall kan det ärförekommit bråk och l att

och det intevåldetinte vill eller berättaför våld. Om kvinnan vågarutsatt om
litet kortbrott överlämnasanmälanfinns anledningnågon upprätta ettatt omen

hon förkan vända siginformation hon ärtill kvinnan med utsattvart omom
misshandel.

särskildefter projektets slutVällingby utarbetadessocialdistrikt 15 iVid en
kom till denkvinnomisshandel. kvinnaEnför ärendenarbetsgång rör somsom

centralen fickhaft kontakt medinte tidigareservicecentralen ochsociala som
mottagningsgruppen,socialsekreterare påförst tala med tar emot ny-somen

hjälpinformationspärmfanns särskildmottagningsgruppenbesök. Hos omen
Ärendena prioritet. Förakuta ochkvinnor. ansågstill misshandlade attgavs

pressandeallt förtycka situationenskulle ochundvika kvinnan attatt varge upp
tillfällig personal.jourpersonal ellerutnyttjades aldrig annan

kontaktpersonerFörsöksverksamhet med5.10.2

hjälp starkareupplever behovetmisshandlad ärkvinna blivitNär att avsomen
fram-Dettahon hjälp någotmisshandeln, då söker på sätt.döljabehovetän att

till misshand-försöksverksamhet med kontaktpersonergår rapport om enav en
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kvinnorlade Christina Duvander: Bara hon farms kraft, Stockholmsatt gav
socialforvaltning FoU-rapport 70. beskriverRapporten för misshand-sättettnr
lade kvinnor få hjälp, nämligen socialtjänstens kontaktpersoner.att genom
Kontaktpersonerna kan kvinnorna stöd i deras situationsvåra och hjälpa demge

frigöra sinaatt egna resurser.
Att hjälpa kvinnor misshandlats dock lång och kompliceradärsom en process,

särskilt med tanke de hinderpå kvinnorna har sig igenom, påpekasatt tasom
det i De kvinnor kommer till social servicecentral för fårapporten. attsom en
hjälp befinner sig antingen i akut kris eller också har de under lång tid samlaten
kraft och till slut beslutat sig for berätta misshandeln och be hjälp.att om om
Även i det fallet kan kvinnan behöva omedelbart stöd, eftersom hon justsenare
då för hjälpär öppen och sinnågot situation.göraatt ta emot

Socialjänstens möjlighet kontaktperson regleras för närvarande iatt utse en
10 § socialtj änstlagen, socialnämnden eller motsvarande kanatt utsesom anger

särskild eller familj med uppgift hjälpa den enskilda och hennesatten person
i personliganärmaste angelägenheter, den enskilda begär eller samtycker tillom

det. Kontaktpersonen har till visst arvode för sitträtt arbete, och arvodet utgörs
beskattningsbar och skattefri del.av en en

Kontakten kan vardaglig gemenskaputgöras eller bestå särskildaav en av
insatser i speciella situationer. Den kan innebära olika aktivitetergöratt man
tillsammans eller kontaktpersonen fungerar stöd, bl.a. vid kontakteratt ettsom
med andra myndigheter. Lagen uppställer inte krav kontakt-några på att en

skall ha särskildanågra kvalifikationer. Den enskilda kvinnans hjälpbe-person
hov kan lämplig kontaktpersonavgör och vilka kvalifikatio-vem som vara som

denna bör besitta. Medmänsklighet, förmåga till inlevelse och värme ärner
viktiga egenskaper hos kontaktpersonerna, liksom Kunska-i allt socialt arbete.

hur samhället fungerar också betydelsefulla.ärper om

Under 1984-1986åren bedrev Stockholms socialtörvaltning försöksverk-en
samhet med kontaktpersoner till kvinnor misshandlats. omfattadeProjektetsom
socialdistrikten i Vällingby, Bromma, Tensta, Husby och Rinkeby. Utgångs-
punkten för försöksverksamheten kontaktpersoner genomgåttattvar som en
specialinriktad studiecirkel skulle kunna misshand-bra stöd för mångaettvara
lade kvinnor. kvinnorDe villiga uppdrag kontaktpersoneratt tasom var som

kvinnor blivt problemati-misshandlade fick grundläggande kunskapsom om
ken i specialkomponerade oftastudiecirklar. socialsekreterarnaEftersom är
tidspressade itanken kontaktpersonerna komplementskulle bli braatt ettvar
deras arbete endastmed kvinnor misshandlats. Ofta hade kontaktpersonernasom

uppdrag, och de inte kvinnorbundna kontorstid. stod klartDetett attvar av
varit för omfattandemisshandel ofta har behov starkt ochutsatta ettsom av

stöd.
En kontaktperson kan värdefull hjälp lyssna kvinnans be-påattge genom



kvinnoroch våldSocialtjänsten130 mot

hjälpaförsökakontaktpersonenkanVidaretill henne.och tilltrorättelse sätta
för misshan-blivitkvinnorMångafrigörakvinnan utsattaatt somresurser.egna

detmed, framgårneutral rapporten.föredrar hadel prataatt avatt personen
närståendetala med någoneller orkatvelathar inte vågat,demMånga omav

anförtro signärståendealla har någoninte hellerproblem. attsina Det är som
åt.

förförutsättningarnadet viktigtförordnaskontaktperson ärNär att upp-en
skall fåkvinnadenSocialsekreteraren,tydliga.klara ochdraget är ensom

tidsbegränsadbör upprättakontaktpersonenochkontaktperson gemensamt en
utvärdera insatserna.regelbundettillsammanshandlingsplan och

särskilt svårfrån projektetenligt erfarenheterna attkvinnorEn varsomgrupp
med miss-kvinnormisshandladehjälptillkontaktpersonermotivera att ta var
sedan frånuteblevtillfrågades,missbrukande kvinnorbruksproblem. Flera men

vissakapitletIkontaktpersonerna.med de föreslagnasammanträffanden om
medkvinnorbehandlas frågor rör14.5kvinnor avsnittsärskilt somutsatta

missbruksproblem.
kontaktper-fåttkvinnorframkomverksamhetenuppföljningenVid att somav
hjälp. Kon-värdefullfåtttyckte denöjda ochverksamheten attvargenomsoner

sig starka ochde käntsådantstöd på sättdemhadetaktpersonerna attettgett
Kvinnornahandlingsstrategier.väljakunnatde hadesjälvständigaså att egna

för demdesida ochderasstodkontaktpersonernauppskattade att varatt
mednöjdaKontaktpersonernajust för dem.farms tillneutrala varsompersoner,

dearbetskrävandevarit änhadeuppdragenuppdrag, ansågsina att mermen
fördeldetansågSocialsekreterarna att utseföreställt sig.hade storatt var en

misshand-justintresse förspecialkunskap ochbådehadekontaktpersoner, som
i arbetet.komplementpositivtblev kontaktpersonernademlade kvinnor. För ett

SÅM-projektet.10.35

SÅM-projektetfamiljerderasochmisshandlade kvinnorStödProjektet
1980-i mittenunder årSkellefteåisocialförvaltningenbedrevs ett avparav

konstruktivtsocialtjänsten påinomhurbeskrivs ettslutrapporttalet. I manen
kvinnomisshandel utgör.problemtackla detförsöktsätt som

bristerhade upplevtpersonalsocialtjänstenstill projektetBakgrunden attvar
kvinnorriktas tillhjälpåtgärderochkunskapgällerbåde det somnär somom

förbättraochutvecklaMålsättningenfamiljer.och derasmisshandlats attvar
kvinnomisshan-förförståelsenochkunskapenökainsatserna att omgenom

myndighetermed berördasamarbetetoch förbättrautökadelsproblematik, att
underbådesocialkontoretmetoderutvecklaorganisationeroch attsamt

kontorstid och armars.
informationsinsatservidtogprojektetkunskapspridasyfteI avatt manom

informationsbroschyrkonferensserier. Enochstudiecirklarolika slag, såsom om
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olika hjälpinsatser vid kvinnomisshandel utarbetades och trycktes i ett stortupp
antal exemplar. Broschyren blev mycket efterfrågad, framför allt hos polisen
och lasarettet.på

Man startade samarbetsgrupp med från polis, åklagarmyndig-representanteren
het, landsting och socialkontor. Kontakter med den lokala kvinnojouren ochtogs
mansjouren. Vid utryckningar till bostäder tillkallade polisen alltid social be-
redskapspersonal. Tillsammans med kvinnoklinikens kurator utarbetades ett
speciellt handlingsprogram för kvinnor söker vård på akutmottagningen.som

Projektets tredje uppgift finna bra arbetsmetoder såväl akut lång-attvar som
siktigt. Under kvällar och helger samarbetade den sociala beredskapen som

Ärendenamed polisen.nämnts följdes dagnästa socialsekre-tvåattupp genom
kontaktade kvinnan respektive for fortsatta åtgärder.terare Det långsik-mannen

tiga uppföljningsarbetet präglades målsättningen hitta varaktiga lösningarattav
och få på våldet, vilket resulterade i långvariga stödkontakter ochatt stopp
exempelvis stöd vid rättegångar. Man utbildade och engagerade kontaktperso-

Genom gruppverksamhet försökte långsiktigt stärka kvinnornasattner. man
självförtroende, dem sociala kontakter intressenoch och motverkage nya
ensamhet efter separation.en

Det krävs ingående kunskap, mycket tid och intresse för kunnaett stort att
arbeta konstruktivt med kvinnomisshandelsärenden. Därför engagerades antalett
socialsekreterare fick sigåta särskilt för dessa ärenden. Social-ettsom ansvar
sekreterarna fick regelbunden ärendehandledning och fördjupade kunskaper om
kvinnomisshandelsproblematik.

Av slutrapporten framgår under tiden oktober 1985 december 1986att man -
hade 59 kvinnomisshandelsärenden. Alla 59 kvinnorna erbjöds stöd ochnoterat
48 tackade ja. För de flesta bestod stödet kontakt med socialsekreterare,av en

frånstöd alkoholklinik,även familjerådgivning och psykiatrisk klinikmen
förekom. Kvinnorna positiva till kontakt och upplevde det lättnadvar som en

få någon tala med sina problem. Elva kvinnor tackade nej till stöd.att att om
Orsakerna till detta bl.a. kvinnan inte för sig själv erkände misshan-attvar ens
deln, kvinnan fått barn med kvinnan rädd föratt ett nytt attmannen, var man-

reaktion han fick hon haft kontakt med socialkontoret ellerveta attnens attom
kvinnan hade bra stöd sina föräldrar. I 39 parrelationer upphörde våldet,ett av
oftast grund kvinnanpå och separerade.attav mannen

intensivtTrots motivationsarbete ansåg inom projektet det svårtett attman var
nå de misshandlande villemännen. Många klara sig själva in-att män utan

blandning myndigheter. gickDet inte motivera misshandlande mänatt att taav
kontaktperson. Vidare konstaterades barnen i familjer där fadernemot atten

misshandlade modern ofta blir bortglömda eftersom föräldrarnas problem är
både akuta och dominerande. För barnen kalladenå barnpsyko-att man samman
loger från barnomsorgen, barnhälsovården, skolan, barn- och ungdomspsykiat-
riska kliniken socialtjänsten. Man upprättade handlingspro-samt ett gemensamt
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därlevde i hemmisstänkte barnhandlingsvägar närmed konkreta attmangram
misshandlades.modern

FrideborgKvinnovåldsprojektet5.10.4

Norrköpingsmedtillsammanskriminalvården1993/94 harårsskiftetSedan
dels tillvänder sigProjektetFrideborgsprojektet.s.kbedrivit detkommun

hafteller harde harvåldför eller mänvarit hotkvinnor enutsatta somavsom
kvinnor. Denvåldellerhar hotat använttillrelation till, dels män motsom

kvinnlig och1994sedan den 1bedrivitsharpraktiska verksamheten av enmars
gruppledare.fyrasamordnaremanlig samten

frivård,polis, åklagare,mellansamarbeteorganiseratbestårProjektet ettav
de olikahosBakgrundenkvinnojour.sjukvård ochsocialtjänst, att manvar

hafthade bemött ellerinteupplevdeorganisationernaochmyndigheterna att man
misshand-för dengälldebra Detsammakvinnan sätt.hjälpamöjlighet ettatt

sitt aggressivaoch fortsattebrottslighetiåterföll oftadennelande nymannen;
ikvinnakvinna eller ett nyttbeteende, antingen motmot annanensamma

erbjuda föröva-tidigare inte kunnatsamhälletkonstateradeförhållande. Man att
beteende ochförändrauppgifthaft tillbehandlingnågon att mannenssomren

kvinnor.våldåterfall i hot ellerförhindradärigenom mot
USA.Minnesota,projekt i Duluth,förebildharProjektet Frideborg ettsom
dom-polis, åklagare,samverkansprojekt i vilket1982bedrivs sedan årDär ett

InterventionDomestic Abuseorganisationer deltarfrivilligastolar, frivård och
kvinnomisshandelförekomstenminska attSyftetProjekt. är genomatt av

vid dennaingripainsatser,samordnademedkonsekvent, och typsnabbt, av
brott.

kvinnomiss-fallminska antaletför Frideborgmålet ärövergripandeDet att av
skall kunna nåsmålpolisdistrikt. DettaNorrköpings attinomhandel genom

våld eller hotmedi kontaktkommerorganisationer, motochmyndigheter som-
konsekventochsamordnatgärningsmannenoch bemöterkvinnor ettagerar

sätt,

situation,hjälp i sinocherbjuds stödkvinnan utsatta-
be-i struktureratingåmöjlighetmisshandlarhotar och ettattmän gessom-

våldsbeteende,derasändramål ärhandlingsprogram, attvars
varitde hot de harmisshandel ochpolisanmäla denförmåsfler kvinnor att-

för,utsatta
fullfölja deni ochmedverkaorkardeökas, såkvinnornastödet till att-

juridiska processen.

medverkandeoch för deverksamhetenföransvarigaSamordnarna attär myn-
allakontaktarsamordnarenkvinnligaföljs Denåtagandendigheternas upp.

möjlig-dedeminformerarochsinaför våld mänblirkvinnor omutsatta avsom
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heter till hjälp och stöd finns, dvs. skyddat boende, kontaktperson,som om
målsägandebiträde och förgruppverksamheten både kvinnor och Samord-män.

blir informerad polisen alla inträffade misshandelsfall kommitnaren av om som
till polisens kännedom. Samordnaren beskrivning varje ärende,gör en av som
kan användas för uppföljning och utvärdering. följer kvinnorna,Hon upp
särskilt de kvinnor inte fullföljer tillsammansoch med kvinno-programmet,som
jouren samordnar och utbildar hon kvinnornas kontaktpersoner. Slutligen detär
hennes uppgift organisera gruppverksan1heten for kvinnor och föratt ansvara

fungerar.denatt
manlige samordnaren misstänkteDen uppsöker den häktet ochpåmannen

upplyser honom möjlighethans välja projektets struktureradeattom program
inom för kontraktsvård. kontaktarHan inte blir anhållna ellermänramen som
häktade informeraroch dem och deras möjlighet med-programmet attom om

Ävenverka. den manlige informationsamordnaren får polisen samtligaav om
fall misstänkt kvinnomisshandel. Samordnaren håller kontakten varjemedav
misstänkt och medverkande i iordningsställer aktprogrammet samtman somen
innehåller kontrakt för deltagande i beskrivninghistoriskett programmet, en av
misshandeln, offrets anmälan och medgivande lämna information tillett att
offret. har tillsyn forHan och anteckningar misshandlaren, och hanöver om

misskötsamhet till åklagaren.rapporterar

Vid misstanke kvinnomisshandel utreder polisen händelsen enligt särskiltom en
utarbetad metod. Vid utredningar i samband med hembesök skall parterna

hör deras omedelbara versioner det inträffade. Mednär översepareras man
kvinnan håller dialogförhör spelas på band och används iettman som som
den kommande förundersökningen.

flerFör kvinnor skall polisanmäla misshandeln det finnasvåga måsteatt ett
väl känt och väl fungerande stöd till kvinnorna. Erfarenheterna från projektet
i Duluth har visat samordnat, snabbt och konsekvent agerande frånatt ett
myndigheternas sida dramatisk ökning antalet anmälningar. Därförger en av
kommer projekt Frideborg, seminarier och kontakter med massmedia,genom

försöka sprida kunskap och kännedom projektet. har också visat sigDetatt om
det lättare för kvinnorna polisanmälan de det finnsär göra näratt att atten ser

hjälp föräven männen.
kvinnorna sedan skall orka fullfölja juridiskaFör den krävsatt ettprocessen

fast agerande från polisens sida. Detta innebär oftare i dag griperänatt man
misshandlaren. Inom 24 timmar efter misshandeln blir kvinnan kontaktad av en
kvinnlig samordnare, kan erbjuda kvinnan olika former hjälp och stöd.som av
Kvinnan blir upplyst åklagaren besöksförbudhar möjlighet beslutaatt attom om
för misshandlaren.

förhindraFör ytterligare misshandel det viktigt med snabbatt anser man en
reaktion. Samhället markera för kvinnovåld brottsligt.måste ärattmannen
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och detta ytterliga-reaktion sitt handlande,få omedelbar ärMannen måste en
tidigare.utsträckning vad skettgrips iskäl till änstörreattett sommannenre

utredningar. misshandlandesina DenPolisen försöker också skynda mannen
samordnaren upplyseruppsökt den manl igeblir inom 48 timmar mannensomav

grupprogrammet.om
pedagogisk/psykologisk inrikning. Grup-för harProgrammet enmansgruppen

könsrol-attitydbearbetning kringkunskapsförmedling ochmedarbetar t.ex.pen
skall påminnakonfliktlösning. Gruppenkommunikation ochler, attmannen om

16i veckan underträffasvåld. Gruppen gångsamhället inte hans enacceperar
omfattar timmar.Varje träff tvåveckor.

Även inrikt-pedagogisk/psykologiskharför kvinnogruppenprogrammet en
våldsmänsbeskrivningargrupptrygghetsövningar,medning. Man arbetar av

fysisktreaktionsmönster påmakt-kontrollperspektivet, kvinnorsagerandeutifrån
familjemönster ochskuld och skam,känslorpsykiskt våld, bl.a.och såsom av

med praktiskateori och samtal öv-självkänsla. Programmetkvinnornas varvar
träffVarje pågårveckan under tio veckor.träffas iningar. Gruppen gången

eftervårdsgrup-föreligger behovdethar visat sigtimmar. Dettvå ettatt avca
per.

kvinnorna,kontakt medfått godfrån projektetErfarenheterna är att somman
inte hargrund dessa någotbl.a.med projektledarna,vågar öppet attprata av

blirtill demycket positivaflesta kvinnor"utredningsansvar". De äregentligt att
vadbehovsamordnaren, och de harkontaktade att prataett stort somomavav

vid handenErfarenheterna ocksåupplevelser.få bearbeta sinahänt och attger
detförväntat sighadekvinnor utbrettvåldet änär samt attmot pro-manmer

i alla samhällsgrupper. Enförekommervåld kvinnorblem utgörmot gruppsom
miss-kontakt medhar ärhär svårarekvinnor även att gruppensom man

Även harsocialgruppernatillhör de högrede kvinnorbrukande kvinnor. som
varitdåligt harsvenska språketbehärskarkvinnorprojektet nå. Desvårt att som

socialtofta starktkvinnorInvandradekontakt med. ärsärskilt svåra att
kvinnanhållastrategimedveten hosoch kanisolerade, det attmannenvara en

finns få.från den hjälpborta attsom

familjevåld på GotlandSamarbetsgruppen5.10.5 mot

beståendesamarbetsgruppfunnits1985 har GotlandSedan år represen-aven
harkvinnojour. Senaresocialtjänst och ävensjukvård,från polis, entanter

Målen förtillknutitsfrån åklagarmyndighetenrepresentant gruppensgruppen.
i relatio-kvinnorkunskap våld närainformation ochspridaarbete är motatt om

skall kunnakvinnarutinerna såförändra och förbättra utsattattsamt att enner
erbjudas hjälp.

handlingsprogrammethandläggningsrutiner isocialtjänstensBeträffande anges
kvinna miss-kännedomsocialtjänsten fårbl.a. följande. När att vuxenenom
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oftahandlas familjemedlem kontaktas familjen möjligt,så snart avav en som
socialsekreterare arbetar tillsammans. Socialsekreterarna samtalar medtvå som

kvinnan och för sig och, det möjligt, tillsammans. Bådeärmannen var om
kvinnan erbjuds hjälp. kvinnans behov skyddoch Man bedömermannen av
och diskuterar eventuell polisanmälan.

kvinnan vill fortsätta sitt liv tillsammans erbjuds de hjälpOm och attmannen
sin relation. kan ske vid samtal med socialsekrete-bearbeta Detta gemensamma

med familjerådgivare eller psykiatrisk klinik Parterna kankontaktrarna, m.m.
Social-önskar, få stöd de vill bryta sitt förhållande.också, de såom om upp ur

med polis, bostadsförmedling,sekreterarna kan stöd i kontakterna advokat,ge
ekono-sjukvård, arbetsförmedling Socialsekreternarna kan också erbjudam.m.

socialbidrag, hjälp i form eller formmiskt bistånd kontaktperson någonav en
tillfälligt boende för någon parterna.avav

frivillig,inte inblandade kontakten med socialsekreterarnaNär barn är är
misshandlas utredspåpekas det. Om det finns barn i familjer där kvinnan

åtgärderförhållanden. barnet far illa föreslår socialsekreterarnabarnets När
motivera föräldrarna förändrautifrån barnets behov och arbetar med att att

aktuellautveckling. åtgärder kansituationen med tanke barnets De som vara
kontaktfamilj. Placering itillsättande kontaktperson ellerär t.ex. av en en

förhållandena i hemmet medför fara för barnetsfamiljehem kan bli aktuell. Om
kanvård barneneller utveckling, och föräldrarna inte samtycker till denhälsa

särskildaenligt lagen l990:52 medbehöva, kan det bli aktuellt med åtgärder
vård LVU.bestämmelser om av unga

övervägandenKvinnoväldskommissionens5.11

och förslag

beträffarvadsocialtjänstenmedvetenheten öka hosVi måsteattanser
Dettakvinnor, orsaker och konsekvenser.förekomsten våld dessmotav

Metoderchefs- politikernivå.såväl handläggarnivå ochgäller på påsom
våld börinsatser för kvinnor förleder till förbättrade utsättssomsom

våldförVi föreslår därför insatser för kvinnorutvecklas. utsättsatt som
föreslagnasärskilt i den Socialtjänstkommitténuppmärksammas nyaav

före-i kap 3 § i densocialtjänstlagen. Sålunda bör bestämmelsen 1av
kvinnorframgå socialtjänsten skall verka for ärslagna lagen attatt som

och hjälpandra får stödhar varit för våld ocheller övergrepp attutsatta
förändra situation.sin



våld kvinnor136 Socialtjänsten och mot

kvin-medbeaktar arbetetviktigt kommunernaocksåDet är utsattaatt
ändamålet. Viföroch avdelasverksamhetsplaneringi sin att resursernor
dennautarbetas förhandlingsplanerdärför särskildaföreslår att grupp.

socialtjänstkvinnoperspektivet inom kommunernasutvecklaFör att
Socialtjänst-kommunfullmäktigetillvi den årliga rapportatt somanser

våld kvin-förekomstenuppmärksammaföreslagit börkommittén motav
aktörersocialtjänsten och andraåtgärderrelationer och dei nära somnor

problemet.till medvidtagit för komma rättaatt
personalenfortbildning försärskildbör ordnaVi kommunernaattanser

Vikvinnor.frågor våldgällersocialtjänsten det rörinom när motsom
särskilda åtgärdsprogram,utarbetabörockså kommunernaatt somanser

ochför våldkvinnor utsättsbästasikte på hur på sätt mötertar somman
inomochbarnenerbjudas kvinnorna, männenkanvilka insatser som

frivilligaochsamhällsinstanserandraliksomsocialtjänstens avram,
informeraenligt meningbör också vårSocialtjänstenorganisationer. om

tillgängligasocialtjänstens ochinom ärfinnsde ram somresurser som
våld och andraför övergrepp.för kvinnor är utsattasom

socialsekreterare,fleraavdelar ellerkommunföreslår varjeVi att en
social-för våld. Dessaför kvinnorsärskilt utsättsfår ett somansvarsom

handledning.regelbundenutbildning ochsärskildbörsekreterare ges
utarbeta all-i uppdragfårvi SocialstyrelsenföreslårSlutligen attatt

anknytningmedärendenhandläggningsocialtjänstensråd förmänna av
social-för kommunernasledningråd kankvinnor.till våld Dessamot ge

arbetet medvägledande imetoder börvilka mål ochtjänst varasomom
våld.förkvinnor utsattssom

vistasför desocialtjänst har i dagoch dessKommunen ansvaret attytterst som
Socialtjänstkommitténbehov.i enlighet med sinaoch hjälpfår stödi kommunen

i avseende. Kommunensändring dettaföreslagiti princip inte någonhar ansvar
variteller harkvinnorsåledes äromfattarsocialtjänstlagen ävenenligt som

det gällersärskiltha närsocialtjänsten kanoch sägasfor våld, ettutsatta ansvar
det gälleri Närklart lagen.detta inte utsägskvinnor,bistå ävenutsattaatt om

organisera sinsjälvafrihethar kommunernasocialtjänstens insatser attstor
behandlingsmässigadetisåväl verksamhetengällerverksamhet. Detta stort som

kommunernaSocialtjänstkommitténolika slag.i insatserinnehållet attanserav
och utformaenskilda väljamedi samrådframtiden bör haiäven attutrymme
Socialtjänst-enskildas behov.detillgodoserde bästapå sättinsatserna så att

grundkönsaspekterlagtkonstatera, intevi kunnatsåvittkommittén har, som
alls social-därför inteuppmärksammarförslagkommitténsochför sitt arbete,

våld.forför kvinnor utsättstjänstens somansvar
samverkanspro-Socialstyrelsensförinomundersökningar, bl.a.Olika ramen
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jekt, har vid handen kvinnor för våldutsätts ärgett att som en grupp som
socialtjänsten har mycket fram till. Socialsekreterarnasvårt nå i allmänhetäratt
inte uppmärksamma problemet, ofta försökeroch kvinnorna olikaav an-
ledningar dölja de för våld i sitt hem. Följden blir kvinnoräratt att utsatta att

för våld sällan erbjudsutsätts några och kvinnorna heller inteattsom resurser
efterfrågar dessa. kvinnomisshandelBrott och sexualbrott har mycket högasom
mörkertal. Mycket tyder hälso- och sjukvårdenpå och socialtjänsten i långtatt

utsträckning vad hittillsstörre varit medveten kvinnorän möterman om som
för våld.utsätts I del fall, inte minst det gäller utredningarnär rören som

skyddet för barn och ungdomar, kan sådana problem orsaken till devara mer
synliga problem medfört socialtjänsten överhuvudtaget kopplats in. Våldattsom

i hemmet, inte minst det doldautövas våldet, medför därför allmedsom sanno-
likhet kostnader för socialtjänsten.stora

sjukvårdenInom har flera håll börjat inse hur viktigt det är attman man
upptäcker de bakomliggande orsakerna till olika, ofta diffusa, symtom som

kvinnor uppvisar. Genommånga olika utbildningsinsatser har ökat med-man
vetenheten misshandlade kvinnors existens. Förutsättningarna upptäckaattom
de verkliga problemen och kunna hjälp för dessa problem har vispå dettaatt ge
ökat. Att och förstå de bakomliggande problemen har betydelse förävenstorse
socialtjänsten. Mot bakgrund de alltmer knappa ekonomiska ochav resurserna
samhällets ökande besparingsbehov det särskilt angeläget effektivi-är nåattnu

i insatta åtgärder. Hur kommunerna förhåller sig till det problem våldtet som
och andra kvinnor och vilkaövergrepp utgör, för dettaavsättsmot resurser som
ändamål, för socialtjänstenavgörande skallär åstadkomma resultat i arbetetom
med kvinnor. Vikten anlägga könsperspektiv verksamhetenutsatta att ettav
kan inte betonas i sammanhanget. Ingående kunskap mekanismernanog om
bakom kvinnovåld, samhälls-såväl individnivå, tålamod, tidpå samtsom

intresse ärendenoch arbeta med innefattar misshandelsproblematik äratt som
vidare nödvändiga faktorer skall kunna arbeta konstruktivt med dennaom man

ärenden. Medvetenheten hos socialtjänsten såvitt före-måste ökatyp av avser
komsten våld inom familjen. gäller naturligtvis handläggarnivå,Detta påav

det gäller i lika hög utsträckning chefs- politikernivå.på och Både humani-men
och samhällsekonomiska förtära skäl talar starkt inom socialtjänstenatt man

utveckla metodermåste leder till förbättrade insatser för kvinnorsom som
för våld.utsätts

Som Socialtjänstkommittén påpekat kan socialtjänstlagens uppbyggnad bidra till
svårigheter olika behov stöd lika klart. gäller inteDetta baraatt se gruppers av
vid utgivande hjälpstöd och också i samband med verksamhetsplane-utanav
ring och kompetensuppbyggnad. mål för socialtjänstens arbete medNågra
kvinnor för våld finns inte i den nuvarande lagen. Inteutsatts upptagnasom
heller har Socialtjänstkommittén föreslagit sådan målbestämmelse.någon De
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socialtjänst-förslag tillSocialtjänstkommitténssärskilt inämns nygrupper som
människormissbrukare,funktionshindrade,äldre,ungdom,barn ochlag är som

långvarigt sjuka,vårdarnärståendeuppehälletill sittmedelsaknar samt som
funktionshindrade.äldre eller

sammanhang.i dettaför våldkvinnor nämnsutsättsVi föreslår ävenatt som
Socialtjänstkommittén före-3 § i denbestämmelsen i 1 kapSålunda bör avav

förskall verkaocksåsocialtjänstenframgåsocialtjänstlagen attslagna attnya
får stöd ochandravåld ochvarit för övergreppharellerkvinnor är utsattasom

Socialtjänstkommitténmålsituation. måstesin Dettaförändrahjälp att som
praktiskadenytterligare ikonkretiserasgivetvisövriga målbeträffandepåpekat

verksamheten.
verk-socialtjänstensföreslagitbetänkandei sittSocialtjänstkommittén har att

till regle-skalldetta gåplanmässigt.och Hurmålinriktatbedrivassamhet skall
efterarbetetfårvarje kommunlagen,föreslagnainte i den utan anpassaras

viktenunderstrykakraftigtVi villoch behov. attförutsättningarlokala av
ochverksamhetsplaneringi sinkvinnormedbeaktar arbetetkommunerna utsatta

förbliintevåld fårförKvinnorändamålet. utsättsföravdelasatt somresurser
handlings-särskildaVi föreslår"bortglömd"socialtjänsten attgrupp.en av

för dennautarbetasplaner grupp.
socialtjänstenförskyldighetföreslagitSocialtjänstkommittén attVidare har en

förändringarbetydandeårligkommunfullmäktigetill rapport somomenavge
böri kommunen. Iförhållandenasocialade rapporteninträffat i frågahar om

Social-uppmärksammas,levnadsvillkoroch ungdomarnasbl.a. barnens anser
social-inom kommunernaskvinnoperspektivetutvecklatjänstkommittén. För att

våldförekomstenuppmärksammaockså bör mottjänst rapporten avattanser
eventuellt tillsam-socialtjänsten,åtgärderoch derelationerkvinnor i nära som

problem.med dettatillkommavidtagit för rättaaktörer,med andra attmans
viharinternationellaandrai ochFNSverigesGenom organengagemang

kvinnor.med våldtillförsöka komma rättaför motpåtagit attett ansvaross
jämställdhetökadåstadkommaockså förbakgrund,dennaMot att enmen

inominte baraåtgärder vidtasmåsteöverhuvudtaget,kvinnor ochmellan män
Socialtjänsteni samhället.områdenviktigaandrainomrättsväsendet ävenutan

vikommunfullmäktigetillrapporteringsådanområde. Ensådantutgör somett
kvinnorvåld ärbekämpandetmarkeringtydlig motblirföreslår att enavennu

samhällsangelägenhet.viktig
personalsocialtjänstenserfaritharutredningartidigaremedlikhet attI

Socialsekreterarnakvinnovåldsproblematik.kunskaperökadebehöver om
desjälvakvinnor ochvåldfrågor rör attinförosäkerhetkänner mot ansersom

våldsdrabba-hjälpskallbrapå sätthurerfarenhetbristandehar ett gemanav
förstärksavseendeutbildning i dettasocialsekreterarnasintekvinnor. Omde

ingåttuppdrag harförbli dolt. ävenI vårtdelartillproblemetkommer storaatt
i grund-kvinnorvåldfrågorutsträckningi vilken tasundersöka mot uppomatt
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utbildningarna för dessa frå-de yrkesgrupper i sin verksamhet berörssom av
16 Utbildningsfrågor.kartläggning vi gjort redovisas i KapitelDengor. som

förstärkas.Där vi på vilket och vilka områden utbildningarna börpåsättanger
I kapitlet redovisas också förslag till förstärkning den grundläggandevårt av
socionomutbildningen.

Staten för yrkesgrupperhar under medel fortbildning olikaår satsatsenare av
i enligtkommer kontakt med kvinnor för våld. Det vårärutsättssom som

behövermening uppenbart den yrkesverksamma socialtjänstpersonalenatt
ytterligare fortbildning det gäller våld kvinnor. Kunskap kvinno-när mot om

kvinnavåld, orsakerna till kvinnomisshandel förekommer och varförattom en
flerakvar hos våld henne eller kanske gångerutövarstannar moten man som -

återvänder till misshandlande vikt. Socialsekreterarna måsteär storen man av-
vilja fråga kvinnor för och frågor böroch de våld, sådanavåga är utsattaom

naturliga ställa bakgrund problemets omfattning. Kommunernamotattvara av
frågor våldbör ordna fortbildning för socionomer det gäller röräven när som

kvinnor.mot

komplice-Principen socialtjänstens insatser bör rikta sig till hela familjen äratt
misstänker kvinnan förrad det gäller ärenden där eller ärnär utsattvet attman

specialiserade metoder och handlägg-våld i hemmet. Sådana ärenden kräver
fördömande, kanningsrutiner. aktivt lyssnande attityd, kritiserande ochEn utan

ibland kvinna behöver för själv kunna fatta beslutdet stöd att attomvara en
i minnet kvinnorförändra sin och sin familjs tillvaro. Man bör hålla att som

förödmjukelse, rädsla och skuld. kanför våld ofta känner skam, Deutsatts
hjälp med stärka sin identitet. De kandärför behöva stödjande samtal och att

framförsina problem ochockså behöva få de inte ärveta att ensamma om -
förinte skulden för våld Kvinnorallt de själva bär utsättsutövats.att att som-

strategier. huvuduppgift för social-våld ofta tid välja Enmåste attges egna
uppgifttjänsten hjälpa kvinnan till skyddat boende,blir då att ett somen nu

kvinnan,faktiskt utförs kvinnojourerna. uppgift avlastaEn är attrent av annan
för tillsynen barnen, kvinnan fårinte minst det gäller och sånär ansvaret attav

sinamöjlighet sig problem.ägnaatt egna
osäkerhet och andramed kvinnor för våld väcker rädsla,Mötet är utsattasom

socialtjänstpersonalen arbetavilket det särskilt förstarka känslor, svårtgör att
kunskap kvin-effektivt. Socialsekreterare har behov djuparenämnts omsom av

kvinnor.vilka insatser kan erbjudasnovåldsproblematik och utsattaom som
Ökade utvecklade metoder. socialarbetarekunskaper förenas med välmåste

efter i ärenden. vissa andra länder,efterlyser åtgärdsprogram arbeta dessa Iatt
olikaförstått behovet utveckla strategier föri Canada, harsåsom attavman

Strategier-kommer i kontakt med misshandlade kvinnor.personalgrupper, som
i särskilda åtgärdsprogram guidelines, främjardokumenteras samsynna som

olika det gäller kvin-och samlat förhållningssätt hos handläggargrupper närett
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till samverkan i dessanovåldsproblematik. sådan ordning ocksåEn uppmuntrar
frågor.

särskilda åtgärdsprogram, sikteVi kommunerna bör utarbeta taratt somanser
hur bästa kvinnor för våld och vilka insatserpå på sätt möter utsättssomman

inom socialtjänstenskan erbjudas kvinnorna, barnen och männen ram,som
liksom andra samhällsinstanser och frivilliga organisationer. förInom ramenav

åtgärdspro-projektet Myndighetssamarbete vid kvinnomisshandel har sådana
Väl utvecklade handläggningsrutiner kan kort siktbörjat utvecklas. pågram

tillförbättra möjligheterna kvinnorna erforderligt bistånd och bidra störreatt ge
tränade socialarbetare medverka tillenhetlighet. På längre sikt kan störreatt ett

socialtjänsten.antal kvinnor söker hjälp hosutsatta
familjerådgivninghar skyldighet till kanPrimärkommunerna att attnumera se

Familjerådgivarna besitter särskild kompetenserbjudas dem begär det.som en
i familj.såvitt familjerelationer och problem kan förekomma enavser som

familjerådgivarna, i likhet med andra personalgrupperTrots detta bör som
blii kontakt med misshandlade kvinnor, utbildas för observan-kommer att mer

famil-problematik våld kvinnor. Viden särskildapå rör attta mot ansersom
i anspråk för enskilda, stödjande samtaljerådgivningens skall kunna tasresurser

familjerådgivningen med sinakvinnor. Om kvinna vänder sig tilltill utsatta en
således inte avvisas därför hon väljer kommaproblem bör hon att att utan

parsamtal överhuvudtaget börVi inte ställning till frågantar ommannen.
för konsta-i fråga i förhållanden där kvinnakomma är övergrepputsatt menen

bedömningen parsamtal bör ske.försiktighet bör iakttas vidterar att stor av om
bakgrunden till våldi tidigare kapitel Kapitel NågotVi har 4 motett om

fråga viforskning våld kvinnor. Denkvinnor förespråkat ytterligare motom
för vidare forskning inomenligt meningbehandlat vårutgör ämneett om-nu

rådet.
socialtjänstens insatseribland till diskussionEn fråga kommer är omsom upp

Social-sig misshandlande och i fall vilketskall rikta till de så sätt.männen
Erfarenheterna visar dock kvin-tjänsten tillhar svårt nå männen. att,att ut om

lättare för dem självadet finns hjälp för detmännen, äräven attattnorna ser
polisanmälan.sig förhållandet ellerhjälp, bryta göraattattta emot ur en

befrias från självpåtaget för När detHärigenom kan kvinnan ett mannen.ansvar
behandlingövrigt för misshandlande ochgäller samhällets i de männenresurser

vi ikvinnomisshandel, återkommerför gjort sig skyldiga tillmän, ettsom
kapitel avsnitt 12.3 och 12.4.senare

specificeramening bli tydligare det gällerSocialtjänsten enligtmåste vår när att
för våld. Det gällervilka erbjuda kvinnorhar utsättsatt somresurser man

för-handläggningsrutiner, ii form utveckladeinternt, även externtmenav
information ochhar visat sig ökadhållande till allmänheten. Det att meren

insatser.fler kvinnor söker socialtjänstensutåtriktad verksamhet resulterar i att
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5 § socialtjänstlagenI till socialtjänstens uppgifter hör informeraatt attanges
socialtjänsten i kommunen. Socialtjänstkommittén framhåller viktenom attav

informationen denså tillgänglig förär alla i samhället ochattanpassas grupper
föreslår socialtjänstens informationsskyldighet regleras i generell be-att en
stämmelse, gäller för all verksamhet inom socialtjänsten. Visom attanser
socialtjänsten aktivt bör informera de finns inom socialtjänst-om resurser som

och tillgängliga för kvinnorär för våld ochär andrautsattaens ram som som
övergrepp.

Genom informationsbroschyrer, placeras olika ställen kvinnorpåutsom som
besöker, kan kvinnornå inte själva skulle söka social-man som annars upp
tjänsten. En sådan broschyr bör beskriva hjälpden socialtjänsten kansom ge,

också information vilka hjälpresurser kan erbjudas från poli-men ge om som
rättsväsendet, hälso- och sjukvården, liksom från frivilliga organisationersen,

kvinnojourersåsom och brottsofferjourer. lnformationsbroschyrerna bör finnas
hälso- och sjukvårdenspå akutmottagningar, på BB och kvinnokliniker, på

barna- och mödravårdscentraler, hos primärvården i övrigt, hos folktandvården,
socialkontorpå och familjerådgivningsbyråer, hos polisen arbetsför-påsamt

medlingarna. Broschyrerna bör också idelas samband med utryckningar tillut
Ävenbostäder polis och störningsjourer. kommersiella inrättningar,av mer

butikersåsom och liknande, borde kunna förses med broschyrer. Internationella
erfarenheter visar det fördel informationsbroschyrernaär tillsmåäratt en om
formatet, vilket underlättar för kvinnor informationenmånga med sig ochatt ta

den. Givetvis bör broschyrerna utformas på flera olika språk. Telefonka-spara
talogerna försedda med särskildaär och blå sidor innehållergrönanumera som
kommuninformation respektive hälso- sjukvårdsinformation.och Vi attanser
denna del telefonkatalogen bör innehålla väl synlig information, direktav som
vänder sig till kvinnor för våld.är utsattasom

Tidigare i detta kapitel har beskrivits projekt,några särskilt tagit sikte påsom
socialtjänstens arbete med kvinnor misshandlats. Erfarenheterna från dessasom
verksamheter har visat ofta med relativt okomplicerade medel kanatt man
åstadkomma omfattande åtgärdsprogram för kvinnor ochutsatta att man genom
ändrade strategier kan resultat. erfarenheternå De vunnits bör socialtjänst-som

i andra delar landet kunna ha vill utveckla sinanär insatsernyttaen av av man
området. Bl.a. har erfarenheternapå visat fördelarna med social-att engagera

sekreterare, sigåtar särskilt för kvinnor för våld.utsättsettsom ansvar som
Härigenom ökar förutsättningarna kvinnor för våld får hjälpdenutsättsatt som
och det stöd de behöver. Vi föreslår varje kommun eller fleraatt utser en
socialsekreterare, får särskilt för kvinnor för våld.utsättsettsom ansvar som

socialsekreterareDessa bör särskild utbildning och regelbunden handled-ges
ning. De bör ha möjlighet sighålla å jour med den forskning och detatt ut-
vecklingsarbete bedrivs kan förmedlaområdet. De kunskap till andrasom



kvinnoroch våld142 Socialtjänsten mot

isärskildoch fungerainom socialtjänstenverksammaär resurssom ensom
arbetaförbör också hamisshandlade kvinnor. Deärenden rör attansvarsom
doku-till dessahandläggningsrutiner ochanpassadeförfram kommunen attse

börsocialsekreterareåtgärdsprogram. Dessai särskilda uppmuntrasmenteras
kunskaperöka sinautbyta erfarenheter,i nätverk försigsluta attatt samman

stöd för varandra.och utgöra ett
ochsamhälls-,med andra påskyldighet samverkaSocialtjänstens att grupp-

socialtjänstlagen.bestämmelser ii flertaltill uttryckindividnivå kommer ett
samordnasbestämmelsergällandeförslag innebärSocialtjänstkommittens att nu

skyldighetsocialtjänstensbestämmelseutformadenda, generellttill attomen
inteförslag föreskrivs detkommitténsEnligtsamverka med andra. att, men
ochorganisationersamhällsorgan,med andraskall samverkahur, socialtjänsten

generellt bådegälla på över-samverka skallSkyldighetenenskilda. att en mer
samverkanlokalkan bl.a. gällaärenden. Detnivå och i enskildagripande
nätverk förprofessionellaorganisationer ellerfrivilligaochmellan myndigheter

ärenden.i enskildasamverkan
blkapitel,ingående ibehandlassamverkansfrågorOlika ett .a.senare sommer

kapitel 9.kvinnomisshandelvidMyndighetssamarbeteprojektetbeskriver
olikasamarbete mellanochviktenvill vi dock betonaRedan samsynavnu

och medmisshandlatskvinnorkontakt medikommeryrkesgrupper, somsom
misshandlandede männen.

erfaritocksåbeskrivits harprojektende olikaGenom attmanovansom
ochhög prioritetkvinnomisshandelsproblematik börinnefattarärenden gessom

präglasSocialtjänstens måstejourärenden. storbehandlas avresursersom
visathar ocksåErfarenheternagoda resultat.skalltillgänglighet nå attom man

Omoch två.arbetar tvåenskilda ärendenai defördeldet är manom manen
förutsättning.dettamisshandlandemed de männen ärkontaktvill nå även en

kontakt-användamedframhålla fördelarnaanledningfinns ocksåDet attatt
kvinnor.misshandladehjälpstöd ochkontaktfamiljeroch sompersoner

socialsekreterarnatider dåstöd underpersonligtkvinnan fåHärigenom kan ett
det gälleravlastninghjälp medfå närkan ocksåtillgängliga. Honinte är an-

särskildaanordnamedfördelarnapekaVi vill också påför barnen. attsvaret
visat sigharvåld. Sådanaförför kvinnorsamtalsgrupper är utsatta gruppersom

ierfarit kommunernaVi dockkvinnor. harförbra stöd många attutgöra ett
möjlighet.utnyttjat dennautsträckningalltför liten

organisationer förmyndigheter ochmellan9 Samverkan motver-Kapitel attI
förframpolicydokumentunder viktenkvinnor strykervåldka tasattmot av

uppdragfår iSocialstyrelsenocksåVi föreslårverksamhetsområden.olika att
medhandläggning ärendensocialtjänstensråd förallmännautarbetaatt av

för kommunernasledningråd kankvinnor.våld Dessaanknytning till mot ge
kvinnormedför arbetetbörvilka mål sättassocialtjänst somuppsomom

utvecklas.börvilka metoderför våld ochutsatts som
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6 Hälso- sjukvårdenoch och
våld kvinnormot

6.1 Bakgrund

Kvinnor har högre ohälsotal än En kvinnormän. söker sjukvårdenstor grupp
för ångest och sömnsvårigheter. Vissa kvinnor har skadorsymtom ochsom oro,
varierande, diffusa för vilka det kan svårt ställa diagnos. Intesymtom attvara
sällan kan det ligga våld bakom de för vilka kvinnor söker hälso- ochsymtom
sjukvårdens hjälp. kvinnorMånga andra skadeorsaker, och bakom derasanger
psykosomatiska kan misshandel döljas. Bakom kan ocksåsymtom symtomen
ligga sexuella Sådanaövergrepp. kan ligga långtövergrepp tillbaka i tiden, och
kvinnan kan ha varit för redanövergrepp under barndomen.utsatt

Skälen till kvinnormånga inte vill berätta kanövergrepp deatt attom vara
känner skuld och skam, ambivalens eller stark bindning till Rädslaen mannen.
för repressalier eller för vad kan hända barnen kan också orsaker tillsom vara

kvinnan väljer tiga. finnsDet anledning erinra våldets normalise-att att att om
ringsprocess.

Enligt direktiven till Kvinnovåldskommissionens arbete bör kommissionen
kartlägga i vilken omfattning ioch vilka situationer hälso- och sjukvården
kommer i kontakt med kvinnor har för våld. Kommissionen börutsattssom
därvid redovisa de hinder finns för inom hälso- och sjukvården dessaattsom ge
kvinnor adekvat stöd och behandling och lämna förslag till hur sådana eventuel-

hinder skall kunna övervinnas.
direktivenI föreskrevs särskilt kommissionen skulle det fannsövervägaatt om

behov inrätta eller flera s.k. våldstäktskliniker och i så fallattav en ange
förutsättningarna for sådan verksamhet. Frågan skulle enligt direktivenen
behandlas med förtur.

Mot den bakgrunden inledde vi arbete medvårt kartläggning hälso- ochen av
sjukvårdens insatser för kvinnor för våld. Inledningsvis studeradesutsattssom
framför allt erfarenheterna vid kirurgiska akutmottagningar och kvinnokliniker,
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till deanslutningi direktkvinnorutsträckningdessa i mötereftersom attstor
vålduppmärksammamöjligheterdärmed bör haför våld och större attattutsatts

inomframför allthåll i landet,flerapåförekommit. Vi kunde attnotera man
förbättraprojekt förigångsattkvinnoklinikerna,akutsjukvården och på att

dock konstate-Samtidigt kundekvinnorna.våldsutsattastödet dehjälpen och åt
kvinnoromhändertagandetmedicinskadetkunskapen utsattsatt somavomras

behöverdolda våldetdetmedicinska effekternavåld liksom de ut-för avom
personalkategorierolikautbildning förbehovföreliggervecklas. Det stortett av

harkvinnorkunna bemötaskallpersonalenoch sjukvården,inom hälso- somom
och kunskaperpåtagligtocksåDetför våld ärrätt sätt. att resurserutsatts

insatserorganisationernasfrivilligaoch desamhälletssamlas ochbehöver att
tillkvinnornadeför kommakoordinerasbehöver nytta.utsattaatt

för kvinnordelbetänkandet Ettsålundaöverlämnade vi1994I centrummars
inomföreslog deti vilket vi1994:56,misshandlats SOUochvåldtagits attsom

kvinnorförnationelltskulle inrättassjukvårdenochhälso- centrumett som
skullekunskapscentrumochmisshandel. Dettavåldtäkt ochförutsatts resurs-
skullevåld. Centrumetförkvinnorhjälpaspecialisera sig på utsattsatt som

skulle kunnadetsamtidigtkvinnorbiståverksamhetpraktisk utsatta somgenom
primärvårdenföri landet,sjukvårdsenheterför andrautgöra runt omen resurs

forskningVipsykiatriska vården. ansågsomatiska ochslutnaliksom för den att
bordeutbildninginformation ochliksomområden,utveckling inom fleraoch

verksamhet.blivandei dethörnstenarutgöra centrumets
vid Akade-verksamhetensärskilt studerathade vikartläggningsarbeteI vårt

"Omhändertagan-för projektetinomdäri Uppsala,miska sjukhuset ramenman
varitför kvinnorverksamhetbörjat byggakvinnomisshandel"vidde somupp en

skullekunskaps- ochdetföreslogvåld. Vi resurscentrumetför attutsatta nya
underocksåVi föreslogsjukhuset.Akademiskatill statenförläggas att en

ekonomiskt tillbidraskulleuppbyggnadsperiod centrumet.
miljonerställa1994/95budgetåret1994 föri majbeslutade treRegeringen att

isjukhusetAkademiskavidföreslagnaför dettill förfogandekr centrumet
ocksåoch bidrarverksamhetenförhuvudmanUppsalaLandstinget iUppsala. är

ekonomiskt till densamma.
våld-misshandlade ochförRikskvinnocentrumvidVerksamheten centrumet -

förstadetArbetet underuppbyggnad.närvarande underförkvinnor ärtagna -
informativ verk-ochuppsökandekartläggande,inneburitframför alltharåret

utrustning.lokaler ochplaneringsamhet samt av
vidkvinnoklinikenlokaler inomtillfått tillträdesuccessivtharCentrumet

utrustningsanskaffning harombyggnad ochförplansjukhuset. EnAkademiska
vidbedrivasskallforskningtvärvetenskapligaför denplanframtagits. En som

arbetei sittmed forskarehar tagitsKontakterhar utarbetats. somcentrumet
detsexualiserat våld. Manochkvinnoforskningbetonatsärskilt har som enser

medicin-traditionelltdensöka samordnauppgifterviktigaste attcentrumetsav
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ska forskningen med aktuell kvinnoforskning. Tvärsektoriella kontakterannan
med kvinnojouren, polisen och socialtjänsten har knutits och olika samarbets-

har bildats. Centrumets anställda har deltagit föreläsare vid semi-grupper som
narier och kurser i såväl det landstingets regi, både inom ochexternegna som

landet.utom
Parallellt med uppbyggnadsarbetet har patientverksamhet förekommit. För de

kvinnor kommit till kvinnokliniken med anledning de blivit våldtagnasom attav
har fungerat rådgivande och i vissa fall haftcentrumet direktkontakt med kvin-

På harsätt fungerat rådgivande för personalencentrumetnorna. närsamma som
det gäller kvinnor har vårdats sjukhuset på grund misshandel,som av men
det har direktkontakteräven med de kvinnorna.utsatta

Vid kuratorsexpeditionen Akademiska sjukhuset har arbetsgrupp bildatsen
med syfte med Rikscentrum utveckla formeratt för omhändertagan-gemensamt
de kvinnor misshandlats och våldtagits och söker sig till vården.av som som

fortsattaDet uppbyggnadsarbetet kommer bestå utifrån den gjordaatt attav
behovsanalysen organisera och bemanna Rikscentrum. Utbildningsplaner såväl
för inompersonal hälso- och sjukvården för andra personalkategorier,som
såsom socialtjänsten och rättsväsendet, inom grundutbildning vidare-ävenmen
och fortbildning kommer fram. Modeller för omhändertagande ochatt tas

tvärsektoriellt samarbete underär utarbetande. Man räknar officiellmed en
invigning Rikscentrum för misshandlade och våldtagna kvinnor under detav
andra halvåret år 1995.

Det finns, enligt vår mening, anledning markera det for miss-att att centrum
handlade och våldtagna kvinnor vi föreslog i vårt delbetänkande inte börsom
bli det enda inom hälso- och sjukvården för kvinnorcentrumet förutsattssom
våld. Tvärtom detär angeläget sådana bildas andra håll ipåatt centrumnya
landet. Det och kompetenscentrum byggs vid Akademiskaresurs- som nu upp
sjukhuset i Uppsala tänktär kunna stå modell för andra verksamheter föratt

kvinnor där hälso- och sjukvården basen.utsatta Målet bör enligtutgör vår
mening det i varje landsting så småningom finns specialiseradattvara resursen
för kvinnor för våld och andra övergrepp.utsattssom

I tidigarevårt nämnda delbetänkande beskrev vi förutom vidverksamheten-
Akademiska sjukhuset i Uppsala olika verksamheter inriktade stödpåärsom-
och hjälp kvinnor för sexuella ochövergrepp våld såvälutsattssom annat
inom Sverige. Vi kommer i det följande beskrivautom ytterligare någrasom att
verksamheter, främst inom primärvården, riktar sig till kvinnor utsattssom som
för våld. Våra förslagoch synpunkter i delbetänkandet naturligtvisgäller gene-
rellt för hälso- och sjukvårdens insatser för kvinnor Viför våld.utsattssom
skall dock här något utveckla dessa. Vi belyser också frågan psykoterapi förom
kvinnor för sexuella övergrepp och våld liksom frågorvissautsattssom annat
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rättsintyg.tillanknytningmed
uppgifter rörförsjukvårdenochhälso-råder inom somsekretessDen som

behöversjukvårdspersonalenproblem näroftaanförsenskilda ettsompersoner
vårdsekretessenmedsambandharFrågormyndigheter.till andravända sig som

kvinnor.våldochSekretessenKapitel 10i motbehandlas

bemötandesjukvårdensochHälso-6.2 av

Våldförkvinnor utsattssom

möjlighetergodasärskilthar attkvinnoklinikernaoch upp-Akutsjukvården
isigvänderKvinnorförvarit övergrepp.kvinnamärksamma ettutsattatt en

utsträckningiocksåförsDitomsedda.skador storfå akutadit förgradhög att
ellervåldtäkt någotförhaefterpolisensig till utsattskvinnor vänt attde ensom

sigbörjat intresseraaktivtdärmottagningarFrånsexuellt övergrepp. manannat
följandehämtatsskedet hardet akutaibörkvinnan syn-hurför emottasen

punkter.
sjukvårdentillakutkommerkvinnaviktigtutomordentligtDet attär somen

in påmöjligt få kommabör såKvinnanomhändertagande. snartfår somgottett
ochlämnasintebörundersökt. Honblisnabbtochundersökningsrum ensam,ett

kan"kontaktperson"blirpersonalenilämpligt någon varadetdärför somär att
påsjukhusettillkommerkvinnanOmstöd.tillgängligochnärvarande som

tillkallas.rutinmässigtbör kuratordagtid
dvs. närvaroenskilt,skebörkvinnan utanundersökning av an-ochSamtal av

uttryckerkvinnanochbådeförekommerbarn. Detellerhörig, att mannenvuxen
ändåregelpersonalenbördetTrotsskall närvara.önskemål somatt mannenom
intekvinnanOmvisaochrutiner rummet.sjukhusetshänvisa till ut urmannen
intebörHuvudregelntillkallas. atttolkviktigtdetsvenska varatalar är att

metodenbörHellretolk.medföljandealdrigochanhörigaanvända sommanen
användas.telefontolkning

eventuellvidskekommervadförklara attPersonalen måste ensomnoga
dessamåstebehandlasochskall överskadorundersökning. Förutom att ses

polisutredning. Eneventuellförfotograferasoch helstdokumenteras noggrant
lyssnamåsteLäkaren/sjuksköterskan/kuratornunderlätta.checklista kansärskild
frågorolikavillellerorkarintekvinnanOmlyhörd.aktivt och svaravara

kommen-medförsiktigbörManrespekteras.tills vidaredettabörjust då vara
relation. Detderasellerkvinnan,kritikuppfattaskan mannenavsomtarer som

har. Det ärredansannoliktkvinnanskamochskuldkänslordeökakan somav
ochhjälpfåharhonmöjligheterdeinformeras attkvinnanviktigtmycket att om

distriktssköterska.ochbrottsofferjourkvinnojour,socialtjänsten,stöd från t.ex
ochadressermedfolderöverlämnaskansamtidigtdetfördelDet är enomen

telefonnummer.
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Om kvinnan beslutat sig för polisanmäla inte gjortännu det,att mannen men
bör personalen erbjuda sig kontakta och be polisen komma till sjukhusetatt att
för amnälan.att ta upp

anfördaDe Synpunkterna och praktiska råden för omhändertagandenu ett gott
kvinna efter övergrepp akut vänder sig till sjukvården gäller inteettav en som

bara akutsjukvården i utsträckning också för andra delarutan hälso-stor ochav
sjukvården.

6.3 Primärvården

Primärvården har sina breda kontaktytor allmänhetengenom gentemot stora
möjligheter kunna hjälpa och stödja kvinnoratt for våld och på såutsattssom
sätt även motverka våldet. Med primärvården vi i det här sammanhangetavser
framför allt vårdcentraler, husläkare mödra- och barnhälsovården. Isamt
landstingen ipågår dag omfattande förändringsarbete vad gäller inte minstett
primärvårdens organisation, och konsekvenserna förändringarna knappastärav
helt möjliga förutse.att

Det finns flera exempel på verksamheter inom primärvården där börjatman
sig särskilt för kvinnor for våld.utsätts Ett sådant exempelengagera ärsom

vårdcentralen i Hedemora. I Kopparbergs län bedrivs hälso- och sjukvården
enligt den s.k. Dalamodellen. innebärDen bl.a. de ekonomiskaatt resurserna
för hälso- och sjukvården koordineras via primärvården. En särskild områdes-
styrelse har för hälso- och sjukvården inom speciellt geografisktansvaret ett
område. DalamodellenI området kommunen.utgörs av

Vårdcentralen i Hedemora organiseradär i åtta vårdlag arbetar tillsammassom
i tvillinglag. Varje vårdlag har läkare, distriktssköterska och under-en en en
sköterska. Vårdlagen for 1 500-2 000 i geografisktettansvarar personer om-
råde. Barnmorskor och sjukgymnaster arbetar med sina vårdlag. Till vård-
centralen knutenär även baspsykiatri och Socialmedicinsk mottagning fören
missbruksrelaterade problem.

Vid vårdcentralen i Hedemora bildade för några år sedan särskiltettman
nätverk för bättre kunna kvinnormöta för misshandelatt utsätts och andrasom
övergrepp. Detta nätverk Nätverket kring kvinnomisshandel i Hedemora har- -
medlemmar från den vårdcentralen också från andra nivåer inomegna men

Ävensjukvården. den politiska nivån företrädd.är I nätverket ingår vidare
företrädare för andra myndigheter socialtjänsten,såsom polis och åklagare, men

frivilligaäven organisationer kvinnojour och brottsofferjour ingår. I Nät-som
verket kring kvinnomisshandel i Hedemora sig ha haft flera fördelaranser man

den organisation valts för sjukvården i landstinget. Resurserna finns påav som
nära håll, och den lokala områdesstyrelsen för Hedemora har också kunnat

i nätverksarbetet. I den lokala hälsoplan för närvarande framengageras tassom
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kvinnor ärvåldskrivas motkommersjukvårdsområde attattHedemoraför
iingåttharNätverketprimärvården.uppmärksammasskallområde avett som

bedrivitsårunderkvinnomisshandel, trevidMyndighetssamarbeteprojektet som
utförligarebeskrivsProjektetsamordnare.Socialstyrelsenmedfem läni som

motverkaförorganisationerochmyndigheter attmellanSamverkan9Kapiteli
utarbetatharHedemoramisshandel i ettkringNätverketkvinnor.våld mot

kvinnor.misshandladeförvårdprogramsärskilt
särskiltsigdärprimärvårdsverksamheter engageratexempel på manEtt annat

Skarptorpsärandra övergreppmisshandel ochförutsättskvinnorför som
husläkarmottagningvårdcentral ärSkarptorpsNorrköping. somvårdcentral i en

särskild stödgruppfinnsvårdcentralenVidregi.privatidrivs ennumera -
stödgruppentillInitiativtagarevåld.forkvinnorför utsattsDianagruppen som-

föru-ingåri stödgruppenochvårdcentralen,distriktsläkarnavarithar aven
tidigaremedsjuksköterskabarnavårdscentralen,frånsköterskadenna entom en

be-distriktssköterskoroch tvåSkolsköterska somarbeteerfarenhet från som
kontakternabyggerdistrikt. Manvårdcentralens tvåsitt uppnutjänar avvar

ochfrivilligorganisationernamedochi mankommunenmyndighetermed andra
utbildningar.genomför

Attmödravårdscentralmedkontaktikommerkvinnor erna.gravidaallaNästan
utländskai flerapåvisatsmisshandel harförhinderintegraviditet utgör ett

undersökningar attfrån dessaresultatentyderTvärtomundersökningar.
mycketdärförDet ärbarnet väntas.förstadetinledsfallvissa närmisshandel i

påobservantmödravården ärförebyggandedeninompersonalenviktigt att
miss-hjälpvilkenkännedomochdet ävenkunskap enharproblemet, omom

barnavårdscentralerna,personalengällerfå.kan Detsammakvinnahandlad
mångakvinnanmed änkontaktdjupareochtill längremöjligheterhar ensom

sjukvården.ochhälso-delarandra av
föräldrautbildning.särskildbedrivsbarnavårdscentralerochmödra-Vid många

sambandInå männen.möjligt ävenbör detutbildning attsådanGenom vara
inaturligaärfamiljerelationerochkönsrollerdiskussioner sommed de om

kommamöjligtdet attbör ävenföräldraskaputbildningmedsamband varaom
frågorsådanabehandlakan ävenMankvinnor.våldfrågor rörpå motsom

samhälletsredovisasammanhangeti detochlagstiftningeniutgångspunktmed
kvinnor.våldpå motsyn

förutsättningarsärskilda atthabörDistriktssköterskorna är somgruppen
dettabörminststöd. Intedemochvåldförkvinnorupptäcka utsatts gesom

Distriktssköter-sitt hem.våld iförutsättskvinnoräldrefrågagälla i somom
hembesök.utsträckningioch görpatienterna stormycket näraarbetarskorna
våld sökerellermisshandelför annatkvinnorutsträckning utsattsvilkenI som

detsannolikt ärokänt,vårdcentralerna ärvidellerdistriktsläkare menhjälp hos
viktigt ävendetDärför ärupptäcks. att persona-defler änmångaavsevärt som

problemetkunskaphardistriktsläkarmottagningarochvårdcentraler omvidlen
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våld kvinnor och försöker motivera de kvinnor för över-mot att utsattssom
till kontakt med hjälpinstanser.andragrepp

6.4 Psykoterapi för sexuellt utnyttjade och

misshandlade kvinnor

bli våldtagenAtt för hot eller våld och bli kränktär tvångutsättasatt attgenom
sexuellt. förDen detta hamnar oundvikligen i känslomässig kris.utsättssom en

kvinnor fåttNär för våldtäkt tillfälle berätta vad de upplevtutsatts attsom om
sina främstoch klä känslor i ord det rädslan de beskrivit. Andra vanligaär

känslor skuld- och skamkänslor. Många kvinnor känner tvivel sig självaär på
förläggeroch för det skedda till sig själva. Våldtäktskrisen känneteck-ansvaret

kvinnan för upplever sig förlora fästet iövergreppetatt utsattsnas av som
tillvaron. Effekter det sexuella finnas tid,kan kvar under långövergreppetav
ibland till och med återkomma efter flera Risken härför minskar kvinnanår. om

akut omhändertagande och krisstöd initialt.ett gott ett gottges
Kvinnor under lång tid för misshandel ioch andra övergrepputsattssom en

relation befinner sig ofta i tillstånd kris. Vi i Kapitelockså har 4nära ett av
Något bakgrunden till våld kvinnor beskrivit den brukarmotom process som
kallas våldets normaliseringsprocess och beskriver den effekt kvinnapåsom en

våld i förening med isolering och växling mellan våld och värmeupprepatsom
kan ha. Kännetecknande för denna våldet blir normalt inslagär att ettprocess
i vardagen, vilket i sin kan leda fram till våldet och försvarastur att accepteras

våldkvinnan. Att under lång tid för våld och hot ochäven utsattav vara om
kanske livsfara i sitt hem har omvittnade följder.uppleva Man måste vara

intemedveten de psykiska påfrestningar kvinnan varit förutsattattom som
försvinner bara därför hon förmår bryta från iProcessenatt upp mannen.
misshandelsförhållandet kan ha långt kvinnans personlighet hargått så att

helt för-påverkats, ibland hennes personlighetsstrukturså nästant.o.m. att
ändrats.

först vi blivit omfattningenunder har medvetnaDet är årsenare som om av
sexuella där barn offret för kvinnor harövergrepp övergreppet. Mångautgör
först i för sina erfaren-ålder, sig själva och utåt vågat berättavuxen omnu,
heter. erfarenheter tiden förenadeDeras kan alltså ligga långt tillbaka i och vara

mycket djup Kvinnor erfarenhet särskiltmed med sådan harsmärta. ett storten
behov terapeutiskt för effekterstöd kunna övervinna de övergreppetattav som
i barndomen fört med sig.

aktivt omhändertagande från hälso- och sjukvårdens sida kvinnaEtt av en som
för allvarligt det våldtäkt överfallskarak-måövergrepputsatts ett vara en av-

regelbundna och systematiska under lång tid från närståen-tär, övergrepp en en
de eller sexuellt i barndomen innebär kvinnan erbjudasmåsteövergreppett att-
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bearbeta sinai vissa fall kristerapikrisstöd och åtminstonehjälp att genom --
upplevelser.

sig självlyssnar och orkarden stödjande utsättaKrisstöd innebär att personen
eller plåga. innebärkvinnans Det tröstarför den ångest utan attattutsatta man

praktiska åtgärderdrabbade med såoch hjälper denförneka plågan attatt man
och med-förutsätter inlevelseförmågatillvaron. Krisstödhon kan fungera i

inte alltid den skallstöder, det krävsmänsklighet hos den att som gemensom
yrke.har detsådant stöd är somperson somen

såtillvida kristerapi psykoterapeu-krisstödKristerapi skiljer sig från är ettatt
grundutbild-till sinpsykoterapeutertiskt behandlingsarbete. Det utövas somav

sjuksköterskor med vida-socionomer ellerpsykologer,ning psykiatrer ellerär
individens läk-Kristerapins mål stödjapsykoterapi.reutbildning i är att egna

klienten istödjauppgift framför alltningsresurser. Terapeutens är att varsamt
förvanskningardeoch motverkadet faktiskakonfrontationen med övergreppet

uppgiftkvinna kan önska Terapeutens ärverkligheten den göra.utsattaav som
uttrycka sina känslorfritt smärta,också hjälpa patienten vågaattatt av sorg,

krissymtomenbidrar tillaggressivitet. Genom dettaskuld och attterapeuten av
förståeligafarliga,onaturliga, sjuka ellerkvinnan inte uppfattas utan somsom

vad skett.med tanke som
våld kan ha behovvåldtagits och/eller förkvinnorMånga utsatts annat avsom

Särskilt kankrisendet den akuta gåttterapeutisk hjälp efter över. stortatt
möjlighetaldrig fåttterapi för kvinnordjupgåendebehovet somvarameraav

gäller dettautsträckninghos dem. högkris våldet utlöst Ibearbeta denatt som
i sådana fall frågabarndom. blirför i sin Detkvinnor övergrepputsatts omsom
sällan kan förväntasgruppterapi, inteindividual- ellerdjupgående sommera

period.nödvändig under längrevara en
därför svårtpsykoterapeutiska Detbrist ärråder i vårt land påDet resurser.en

utsatts honbrottslighet, inserför allvarligden kvinna efter haför attattsom,
honhittahonhjälp psykoterapeut. Först måstebehöver terapeut somenav en

henne i henneskan hjälpaför och hon kännerkänner förtroende utsattasom
denbekostaför hon skall kunnafinna former hursituation. Sedan honmåste

inom denpsykoterapeuterEftersom bristenpsykoterapeutiska behandlingen.
kanfåtal kvinnordet endastoch sjukvårdenoffentliga hälso- ärär ettstor som
förKvinnorsjukförsäkringssystemet.finansieradfå sin terapi utsattssomgenom

i sin hemförsäk-överfallsskyddfall haöverfallsvåldtäkt kan i vissas.k. etten
har ekono-och döms ochgrips, åtalasgärningsmanneneller hon kan,ring, om

fall kan brottsskade-vissafå skadestånd denne. Imiska begära och avresurser,
ligger långtOmenligt särskilda lagen härom utgå. övergreppetersättning den

mångasällan till buds. Förñnansieringsmöjlighetertiden sådanatillbaka i står
och begärasocialtjänstenvända sig tillenda möjlighetenkvinnor denär att

bristandeharSocialtjänsten,bistånd enligt socialtjänstlagen. resurser, ansersom
behandling.kvinnansbekostaskyldighetha möjlighet ellersig ofta inte att
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i flerasocialnämndens avslagsbeslut, iblandKvinnan tvingas då överklaga
kvinnorbehöver. harinnan hon kan få den terapi hon Mångainstanser, utsatta

under sinförhållande till myndigheternaden maktlöshet de känt iberättat om
för få psykoterapi.kamp att

6.5 Rättsintyg

förundersök-kan delrättsintyg kan ha flera funktioner. DetEtt utgöra en av
fungerabeslut åtal. kan ocksåningsmaterialet och ligga till grund för Detom

skriftligt bevismaterial i rättegång.som
finns i 38 kap. rättegångs-de allmänna bestämmelserfinnsDet utöver som-
eller föreskrifterbevis mycket få bestämmelser rätts-balken skriftligt omom -

intyg.
hälso- ochåligganden för personal inomförordningen 1994:1290§I 4 om

och utfärdautföra undersökningskyldigheten för läkaresjukvården regleras att
sålundaden offentliga vårdenrättsintyg. Läkare inom ärutlåtanden, bl.a.

polis-åklagarmyndighet ellerlänsstyrelse, domstol,skyldiga begäranpåatt av
i privatutlåtanden dessa. Läkareundersökningar ochmyndighet utföra överge

sigrättsintyg, kan frivilligtskyldiga utfärda åta göratjänst aldrigär attatt men
myndigheter enskilda.såväldet begäranpå somav

för ändamålet särskilt företa-grundvalrättsintyg kan utfärdas delsEtt av en
patientjournal.uppgifter igrundvalläkarundersökning, dels enavgen

finnsläkarundersökningar fåroch hur görasgäller frågor påNär det om vem
undersökningarmycket gäller sådanalagregler,grundläggandevissa men som

Polis-utredningsärskildbör dockinte reglerat i lag. Detär noteras att en -
framlagt förslag innebär1991:05 nyligenrättsutredningen Ju nyasom-

förutsätt-såvitt gäller bl.a.rättegångsbalken och i polislagenbestämmelser i
Sekroppsundersökning i samband med brott.för kroppsbesiktning ochningar

polislagen,28 kap.enligt 27 och RBi betänkandet Tvångsmedelhärom samt
SOU 1995:47.

allmännadetmedborgareregeringsformen varjeEnligt 2 kap. 6 § är gentemot
dock begränsasskydd kankroppsligt ingrepp. Dettaskyddad påtvingatmot

rättegångsbalken. Rätte-i 28 kap.begränsningar finns bl.a.lag. Sådanagenom
förmisstänkaskandock sikte pågångsbalkens bestämmelser tar sompersoner

erfordrasför brottmisstänktainte självadet gäller ärbrott. När personer som
ochundersökningentillmedgivandeundersökas lämnar sittden skallatt som
kanvåldsbrottförinnefattar. kvinnaden Enalla de ettutsattsmoment somsom

under-tillkvinnanmöjlighet tvingamed Ensålunda inte undersökas tvång. att
skullekvinnanför detinnebära risksökning skulle, enligt mening,vår att aven

uppfattaskunna övergrepp.nyttsom en
denläkarundersökning, utfördgrundas tidigareRättsintyg kan också på av
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fallaktuella läkaren eller läkare. Till grund för rättsintyget ligger i sådanaannan
i patientjournalen.uppgifter har dokumenteratssom

avseende kvinna fördet gäller inhämtande rättsintygNär utsattsen somav
myndighet önskarvåld det korrekta tillvägagångssättet denär mest att ettsom

skriftligen förordnar viss läkare ellerrättsintyg oftast polismyndigheten en- -
förekommande fall institution utföra undersökning den aktuellai påatten--

förordnande, utför undersökningenkvinnan. Läkaren efter sådantettsom,
konventionelltmyndighetens medicinskt sakkunnige.fungerar därvid Ettsom

vidpatient-läkarförhållande kommer inte råda, och vad kvinnan sådanatt en
tystnadsplikt handlings-undersökning läkaren inte skyddat ellermeddelar är av

oklart för kvinnan vilken roll läkarentorde i allmänhetsekretess. Det vara
läkarenrättsintyg, och det därför angelägetspelar vid utfärdande är attav

myndigheten iberättar kan föras vidare tillupplyser kvinnan allt honattom
intyget.

har behand-vanligt polismyndigheten vänder sig till den läkareDet är att som
kvinna läkaren i efter-misshandlad eller våldtagen med begäranlat attomen

omfattning ochutfärda rättsintyg angående skadornas påhand skall sättetett
formellt skyldigi denna situation intevilka de kan ha uppkommit. Läkaren är

praxis utvecklats intygsjukhus har emellertidutfärda rättsintyg. På många attatt
intyget föreliggandekan då endast grundautfärdas i dessa fall. Läkarenäven

patient-läkarre-erhållits vid konventionelljournalhandlingar och faktapå ensom
1994:953sekretesslagen och lagenutlänmande reglerat i bl.a.lation, ärvars

princip råder dethälso- och sjukvården. Iåligganden för personal inomom
patientjournal.därvid finns i kvinnans Föreför de uppgiftersekretess som

förvissar sigdärför viktigt läkarensådant intyg detutfärdandet är attett omav
framkommit i sambanduppgifterhar kvinnans tillåtelse lämnahan utattatt som

fått behandling inom sjukvården.med kvinnanatt
och användas i detbevismaterialrättsintyget skall kunna gällaEftersom som

begriplighet och exakthetnoggrannhet,avgörandet ställs höga kravrättsliga
föreskrifter angåendeutfärdat särskildautformning. Socialstyrelsen hari dess

föreskrifterutfärdats SocialstyrelsensSålunda harutformningen olika intyg.av
Mintyg SOSFSavfattandesjukvårdedspersonalenför hälso-och m.m.om av

sjukvårdspersonalenföreskrifter för hälso- ochSocialstyrelsens1981:25 och om
Mdödsbevis SOSFSintyg ochspråket i bl.a. journaler,det medicinska

föreskrifter ochSocialstyrelsensbör1982:2. sammanhanget nämnasI även
1985:28.1985:562, SOSFS Mråd till patientjournallagenallmänna

journaluppgifterna, och det inteRättsintygslämnandet ställer krav på ärstora
Skade-sig för rättsintyg.patientjournalen inte lämparuppgifterna isällan så att

tillräckligt utförliga. Detuppgifter oftast intemotsvarandebeskrivningar och är
deträttsintyghar utfärdaviktigt den läkaredärförär ettattatt omangersom

Vi har ipatientjournal. vårthämtasbrister i det underlagfinns sådana ur ensom
dokumentation skadorgod ävensomframhållit viktendelbetänkande avenav
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betydelsen utvecklingsarbete detpå skadepreventiva området vidett under-av
sökning kvinnor kan ha för våldsbrott och/eller sexuelltutsatts ettav som ett
övergrepp. Erfarenheterna har visat dokumenterade undersöknings-att noggrant
fynd kan mycket betydelse vid domstolsavgörande.stor ett

6.6 Kvinnoväldskommissionens överväganden
och förslag

Vi har i delbetänkande SOU 1994:56 föreslagit inrättandetett ettav- -
nationellt kompetens- och för kvinnor för våld-resurscentrum utsattssom
täkt och misshandel. Centrumet under uppbyggnad vidär Akademiskanu
sjukhuset i Uppsala. Vi vill betona detta inte bör bli det endaatt centrum

i landet för kvinnor för våld, där hälso- och sjuk-centrumet utsattssom
vården basen.utgör Tvärtom det angelägetär sådanaatt centrumnya
bildas, och målet bör det i varje landsting småningomså finnsattvara

specialiserad för kvinnor för våld och andra över-utsattsen resurs som
grepp-

behövsDet enligt vår mening övergripande policydokument förett
hälso- och sjukvården i vilket klargörs de mål bör gälla för hälso-som
och sjukvårdens insatser det gäller kvinnornär för våld. Viutsattssom
föreslår Socialstyrelsen i uppdrag utarbeta allmänna råd föratt attges
hur sådana ärenden bör handläggas.

Vi psykoterapi för kvinnor för våld och sexuellaatt utsattsanser som
övergrepp måste kunna erbjudas inom rimlig tid och till rimlig kostnad
för kvinnorna. Vi utesluter inte det för denna kan behövaatt grupp
införas någon form åtminstone begränsad vårdgaranti. Mot bak-av - -
grund de förändringar inompågår hälso- och sjukvårdenstoraav som
har vi frånavstått försöka utforma de förutsättningarna förnärmareatt

sådan garanti.en

Brott sexualbrott och s.k. kvinnomisshandel har höga mörkertal, ochsom
sannolikt orsakar det dolda våldet kostnader för hälso- och sjukvården.stora
Det därför viktig uppgift förär hälso- och sjukvården upptäcka och hjälpaatten
kvinnor för våld.är Ett omhändertagande med insiktsfulltutsatta gottsom
bemötande från hälso- och sjukvårdens sida och möjlighet till fortsatt stöd och
hjälp därifrån for kvinnor kan avgörande för hur och de skall kunnavara om
förändra sin situation. Hälso- och sjukvården har unik möjlighet kunnaatten
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skamkänslormedförenatmindreallmänhetdet i äreftersomvåld,avslöja dolt
socialtjänsten.tillsig ditsöka änkvinnaför t.ex.atten

skalldenhurrådvillochofta osäkersigkännerSjukvårdspersonalen om
varit förpatient harkvinnligmisstänker utsattdensituationen närhantera att en

ochprojektsärskiltsedanför årbedrev någraLandstingsförbundet ettvåld. en
ochhälso-bl.a.riktad tillfrågavågaVågainformationskampanj med temat se -

måste vågadenpersonalentillbudskapviktigt attpersonal. Ettsjukvårdens var
förstaberättatkvinnor har steget attfråga. Många attoch den måste vågase

sjuk-ellerläkarevåld,för närdär derelation, togsbryta utsattes enur enupp
våld.förvaritdefrågadesköterska utsattaom

utbrettkvinnor ärsexuellaoch ettmisshandel övergrepp moti dagVi attvet
allmänhetidocksådana ärför övergreppkvinnor utsättsproblem. De som

fåbehöverdeochsituation,i sin vetaintede äromedvetna att ensammaom
normalt förlikavåld börförvaritpatient honfrågadet. Att utsatt varaomen

honfråga hennesjuksköterskaellerläkare attundersökande omsomenen
ställs börfråganvarförundrarpatientalkohol. Dendrickereller gesröker som

inomutsträckningi såförekommer attkvinnorvåld storbeskedet manmotatt
detta.patientersinaalltid frågarsjukvården om

utveck-förhållningssättallmännavissaredovisatföregåendei detVi har som
kvinnorbemötandeförsjukvårdenochhälso-inomakutmottagningarvidlats av
åtgärds-utformadeerfarenheter, gärnaSådanaför somövergrepp.utsattssom

specialiseradeOlikasjukvården.delarandratillspridasbehöver avprogram,
specifikaåtgärdsprogram ärutvecklakan behövasjukvårdeninomenheter som

nödvändigtmeningenligt vår ettattverksamhetsområde. Det ärför deras
den högstaför dettaförutsättning ärlandstingen. En attiinitierasarbetesådant

nivåer,andrapåpolitisksåväl påsjukvården,ochhälso-förledningen som
ochhälso-samhällsproblemkvinnorvåld ärmarkerartydligt ett sommotatt

motverka.skallaktivtsjukvården
medsamverkanisjukvårdenochhälso-viktigtvidareDet är engagerasatt

åklagarePolis,våld.förkvinnor utsättsverksamhet möteri sinandra, somsom
isamarbetspartnersgivnaorganisationer ärfrivilligaliksomsocialtjänstoch

viktigastesannoliktdenregelmässigtframhållsSamverkansammanhanget. som
samverkankvinnor. Frågorvåldmotverkagällerdet motstrategin, omnär att

organisa-ochmyndighetermellanSamverkan9Kapitelövrigt ivi ibehandlar
betydelsenviunderstryker attkvinnor. Därvåldmotverka avtioner för motatt
verksamhetsom-olikaförpolicydokumentutarbetatmyndigheternacentralade

måstemyndigheternaframgåskalldokumentsådanadet attochråden, att av
kvinnor.med våldsambandhar moti frågorsamverka som

förpolicydokumentövergripandemening ocksåenligt vårbehövs ettDet
ochhälso-förgällabörmåldeklargörsi vilketsjukvårdenochhälso- som

föreslårVivåld.för attkvinnorgällerdet utsattsinsatser närsjukvårdens som
sjukvår-ochhälso-råd förallmännautarbetauppdragiSocialstyrelsen attges
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dens handläggning sådana ärenden. Sådana allmänna råd kan ledning förav ge
hälso- och sjukvården olika nivåerpå de mål bör försättas arbetetom som upp
med kvinnor för våld. Det enligt vår meningär också angelägetutsattssom att
handlingsplaner i form vårdprogram och andra åtgärdsprogram fram förtasav
olika delar sjukvården liksom lokal nivå.av

Tillgången på psykoterapi för kvinnor för sexuella och andra över-utsattssom
mycket begränsad.är Vidare kunskaperna iär dag begränsade igrepp om

vilken omfattning kvinnor behöver kvalificerat psykiatriskt stöd efterutsatta ett
enligtövergrepp. Det meningär vår viktigt kartlägga detta behov. Det äratt

viktigt formuleraäven grundläggande principer för psykoterapeutiskt arbeteatt
med misshandlade och sexuellt utnyttjade kvinnor. Särskilda behandlingsmodel-
ler kan behöva utvecklas för denna grupp.

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag göra och analysöversynatt en av
innehåll och kvalitet i den psykiatriska vården. Syftet med skall,översynen
enligt uppdraget, bl.a. fram riktlinjer för hur innehållet i denatt tavara psy-
kiatriska vården bör utvecklas. I Socialstyrelsens uppdrag ingår även överatt se
frågan hur tillgången bl.a. psykoterapi skall kunna säkerställas. Enligtom

meningvår det viktigt Socialstyrelsen iär det sammanhanget uppmärksam-att
behovet i form kvalificerad psykoterapi för misshandlademar av resurser av

och sexuellt utnyttjade kvinnor.
Vi psykoterapi måste kunna erbjudas inom rimlig tid och till rimligattanser

kostnad för kvinnor för sexuella och misshandel. Viövergrepp ärutsattssom
medvetna det olikapå och i olikasätt sammanhang tagits initiativ frånattom

för de psykoterapeutiska skall kunna byggas inom hälso-staten att utresurserna
och sjukvården. Riksdagen har vid flera tillfällen uttalat tillgången psyko-påatt
terapi måste säkerställas se bl.a. 1993/94:SoU28. Enligt meningvår detär
samhällets till också kvinnor blivit offer för våld kan fåatt attansvar se som
psykoterapi, sådan erfordras. Vi utesluternär inte det för denna kanatt grupp
behöva införas formnågon åtminstone begränsad vårdgaranti. Med detav - -

förändringsarbete inompågår hela hälso- och sjukvården har detstora som
dock inte varit möjligt för utveckla formernanärmare för sådanattoss en
garanti. börDet särskilt beaktas kvinnor inte får nödvändig terapeutiskatt som
hjälp komma det inneburit för dem, sannoliktövergreppetatt traumaur som
ändå belastar hälso- och sjukvården. Kanske måste de under långa tider också

sjukskrivna.vara
Våldsbrott riktar sig kvinnor har mycket höga mörker-nämntsmotsom som

tal. Särskilt gäller detta för sexualbrott och brott förövade närstående tillav en
Ävenkvinnan, dvs. sådana brott brukar kallas "kvinnomisshandel". närsom

brottet blivit känt för myndigheterna det vanligt kvinnor kännerär tveksam-att
het inför medverka i förundersökning brottet. Tveksamheten kan ocksåatt en av

sig uttrycket kvinna inte vill låta sig läkarundersökas eller sigmotsätterta att en
uppgifter hennes patientjournal lämnas till polis eller åklagare.att ur
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uppgifter demandra ängångerslag saknas mångabrottmål nämnt soml av nu
viktigtmycketdärförrättsintyg utgörEttoch ettkvinnanlämnas mannen.av
vidareskallärende gåavgörande föriblandkanoch det ettbevismedel, omvar

från hälso-förhållningssättsärskiltdet krävsåtal och dom. Detta görtill ettatt
våldsbrott,förkvinna,sida,sjukvårdspersonalens när ettutsattsoch somen

rättsintyg.utfärdaaktuelltläkarundersökas och det ärskall ettatt
läkareskrivsrättsintygkvalitetenkonstateramåsteTyvärr avatt somman

avdelningenInstitut,Rättsmedicinskavid StatensLäkaredålig.allmänheti är
rättsintygkvaliteten påangåendeundersökningopubliceradiGöteborg, hari en
kvalitets-funnitorganisationenrättsmedicinska attutanför denutfärdatssom

mycketochmycket lågvaritgenerellträttsintygen attundersöktadenivån på en
felaktiga slut-brister ellerformellauppenbaramedfelaktigaandel varitstor

satser.
förpolisen kommerrättsintyget bero sentkvalitetenkandel fall attI en

har lämnatkvinnanefter detlång tidiblandrättsintyg, attbegäranmed sin om
alltförharläkarekvalitetendåligadendockregel beror attSomsjukhuset.

frågarättsintyg. Detta ärskrivaerfarenhetochkunskapbristfällig somatt enav
Vi återkommerfortbildning.ochvidare-grund-,i läkarnasuppmärksammasbör

kapitel 16.iutbildningsfrågornatill
arbetepågårRättsmedicinalverket att tabl.a. ettdet inomerfaritVi har att

Visexualbrott.ochvålds-misstankevidrättsintygrådallmännafram omom
Videtta.synpunkter påhärtill och lämnatutkastdeltagitunderhandhar ettav

uppmärksammarocksåråd,allmännasådanaframdetpositivt på tas somattser
kvinnor.med våldsambandharfrågor motsom

undersökningvidbetydelsekansekretessbestämmelserGällande storom
eller tillläkarundersökningeninförtveksamhet attkännerkvinna somav en

dvs.brott,vissagällerdetpatientjournal. Närhennesuppgifter hämtas grovaur
sekretesslagensåväldockmedgerfängelse 2 år,straffminimummedbrott ett

tilllämnasuppgifter kanochi sekretessengenombrotträttegångsbalken attsom
och10 SekretessenKapitelifrågatill dennaVi återkommeråklagare.polis och

vid vissavårdsekretessenuppmjukningföreslårvikvinnor, därvåld avmot en
allvarliga brott mot person.
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Frivilliga organisationer7 och
våld kvinnormot

Inledning7.1

Socialt arbete utförs frivilliga organisationer mångasom av ses numera av som
välkommet komplement till den offentliga sektorns insatser. kvinnorFörett som

för könsrelaterade liksom för de direkt eller indirektbarnutsätts övergrepp, som
ideella organisationer betydelse.drabbas sådana har olikaövergrepp, storav

Även for begått kan frivilliga organisationer ha betydelse.män, övergrepp,som
det gäller stöd till kvinnorna det framför allt kvinnojourerna kommitNär är som

Ävenspela viktig roll. brottsofferjourerna kommer i kontakt medatt utsattaen
kvinnor. våldsamma mansjourerna, finns fleraFör kan påmän är ortersom som
i Sverige, i vissa fall utgöra en resurs.

sina inhämta erfarenheter frånKvinnovåldskommissionen bör enligt direktiv
bedrivs kvinnojourerna. Kommissionen anordnatden verksamhet harsom av en

kvinnojourer i Sverigeutfrågning med företrädare för Riksorganisationen för
ROKS. för ROKS pekade därvid olika hinder försvårarRepresentanter på som

med kvinnor. Synpunkterna redovi-kvinnojourernas arbete stöd åtatt utsattage
i de olika delavsnitten. Kommissionen har besökt de kommunalaävensas

kvinnojourerna i Göteborg och Stockholm. har i Kapitel 5Dessa presenterats
Socialtjänsten och våld kvinnor. Under utredningsarbetets har kontak-gångmot

fortlöpande förekommit med olika kvinnojourer.ter

Socialtjänstkommittén7.2

socialtjänstlagen syftat tillSocialtjänstkommittén, bl.a.översyn attvars av
uppgifter ansvarsområden,tydligare och klargöra socialtjänstens ochavgränsa

låtit sociala bedrivs frivilliga organisationer ihar kartlägga det arbete som av
Sverige. redovisas i delrapporten Frivilligt socialtResultatet kartläggningenav
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Kartläggningenkunskapsöversikt SOU 1993:82.arbete kartläggning och-
ekonomiskt stödorganisationerna oftast beroendevisar de frivilliga äratt av

kvinnojourerna brottsofferjourernasektorn. Såvitt ochfrån den offentliga avser
bidrag.verksamhetskostnaderna offentligatäcks del de totalastor aven av

90 100 dessabidragen från samhället mellan ochSålunda täcker procent av
i kan dock anmärkasjourers totala verksamhetskostnad, det Härsägs rapporten.

oavlönade insats-verksamhet till delen baserasjourernas praktiska störstaatt

er.
1994: 139 återkommer Social-socialtjänstlag SOUsitt huvudbetänkande Nyl

och behandlarinom frivilligsektorntjänstkommittén till det sociala arbetetet
Socialtjänstkommitténsocialt arbete.särskilt frågan stöd till frivilligt anserom

i betydelseni första hand skall komplementfrivilligt socialt arbete ettatt vara
Kommittén konstateraroffentliga sektorns insatser." välfärdsförstärkare" till den

överlägsetfall till och med visat sigdet frivilliga alternativet i vissa ettatt vara
särskilt jourverksam-pekar i detta avseendemyndighetsalternativ. Kommittén ut

frivilliga organi-brottsofferjourer. Dekvinnojourer, mansjourer ochheter som
stöd från kommuner ochbedriva sin verksamhetsationerna kan inte utan stat,

frivil-socialtjänsten bör stödjaSocialtjänstkommittén därförlandsting. attanser
lagstiftningi denbör komma till uttryckligt socialt arbete och dettaatt somnya

kommittén uppgiftersocialt arbetekommittén föreslår. Med frivilligt sommenar
anting-utförsprimär välfárdsinriktning ochi intention och handling har somen

organisatorisk eller oavlönat arbeteinomoavlönade insatser somramenen som
fårsocialtjänsten skallorganisation. vilka former stödet fråni frivillig I gesen

behov. Stödet kanlokala förutsättningar ochenligt kommittén efteranpassas
subventioner olika slag,bidraggälla både generella och riktade t.ex.samt av

Socialtjänst-kostnader.administrativ service till lågahyressubventioner och
kommitténsocialtjänstlagdet i denkommittén föreslår sålunda att somnya

socialtstödja frivilligtsocialtjänsten börbestämmelseföreslår in atttas en om
arbete.

Kvinnojourerna7.3

7.3.1 Bakgrund

sedan fästedecennierförframför allt olika kvinnogrupperDet ett parsomvar
harkvinnor. sådanafrågor våld Iuppmärksamheten på rör mot gruppersom

därefter vuxitantal kvinnojourer harochkvinnojourerna sitt ett stortursprung,
har1978. jourerbildades Dessaförsta kvinnojourerna i Sverige årfram. De

kvinnordrabbarsynliggöra det våldbeaktansvärd insatsgjort att somgenomen
Sådana kun-könsrelateradekunskaperoch förmedla övergrepp.att omgenom
medi kontaktkommertill yrkesgrupper,skaper har spritts olika utsattasom
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kvinnor, och till bredare allmänhet. Flertalet kvinnojourer bedriver sålundaen
utåtriktat arbete och fylleräven härigenom viktig funktion delaett atten genom

med sig sina erfarenheter.av
fyllerJourerna också mycket viktig funktion och hjälpstödatten genom ge

enskilda kvinnor. Sedan slutet 1970-talet har kvinnojourrörelsen byggtav upp
omfattande verksamhet hela landet. Jourerna stöd kvinnoröveren ger som

på olika försätt och 1993 fick kvinnojourernautsätts övergrepp årmän, taav
37 000 frånsamtal kvinnor.änemot utsattamer

Antalet kvinnojourer i Sverige i dag till 133.uppgår Av dessa 122 med-är
lemmar i Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige ROKS, bildadessom

1984. Riksorganisationenår bedriver opinionsbildning våld och förtryckmot av
kvinnor. Den bevakar olika utredningar, fungerar remissorgan och harsom
vidare till uppgift initiera föroch verka forskning bedrivs inom kvinno-att att
jourernas intresseområden. Organisationens medlemmar studiebesöktar emot
både från Sverige och utlandet och medverkar vid olika konferenser och i
samband med utbildning varierande slag. Organisationen medverkar till attav
utveckla de enskilda kvinnojourerna konsultstöd och service till olikagenom
jourer, utbildning jourkvinnor och handbok för kvinnojour-genom av genom en
sarbetet. ROKS också medlemstidning.utger en

ROKS partipolitiskt och religiöst obunden, ideell organisation,är en som
verkar våld och förtryck kvinnor för kvinnors frigörelse ochmot samtav
jämställdhet alla plan i samhället. ROKSpå kvinnomisshandel, köns-attanser
handel, våldtäkt, incest och andra sexuella tillsammans medövergrepp, porno-
grafi, de konsekvenserna kvinnoförtrycket i samhället.är Denyttersta av
skillnad finns mellan de olika formerna detta förtryck gradskillnadärsom av en
och inte artskillnad. Enligt sina feministisk istadgar skall ROKS i anda,en
likhet med de enskilda kvinnojourerna, våld, förtryck ochverka mänsmot
förnedring kvinnor och barn arbeta manlig dominans och över-samt motav
ordning. ROKS därFörutom årsmötet, högsta beslutande ochärsom organ en

från varje kvinnojour har består ROKS styrelse,rösträtt,representant av en som
organisationens verkställande Kansliet finns i Stockholm, därär organ. en

arvoderad ordförande och heltidsanställd förbundssekreterare verksamma.ären
1989 uttalade riksdagen Socialutskottet, medVåren 1988/89:SoU20, an-

ledning antal motioner förstärkning stödet till kvinnojourerna,ettav om en av
dessa bedrev värdefullt socialt hjälpaarbete med stödja ochatt ett att utsatta

Ävenkvinnor i olika sammanhang. mansjourerna gjorde enligt utskottets upp-
fattning viktig insats olika tillhjälpa komma rättasätt mänatt atten genom
med sin aggressivitet. utvärdering såväl kvinnojourer-Utskottet ansåg att en av

mansjourernas verksamhet borde komma till stånd. Utvärderingennas som
borde enligt utskottet omfatta kartläggning stöd utgick till de olikadet somen av
jourerna i landet vilka insatser planerades för framtiden. Vad utskottetoch som
anförde riksdagenriksdagen regeringen till känna. Påföl j ande uttaladeår attgav
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avsnittkvinnojourerna seresursförstärkning tillborderegeringen överväga en
ekonomiska förhållanden.7.3.5 kvinnojourernasom

kvinnojourernaSocialstyrelsens7.3.2 rapport om

regering-Socialstyrelsen1989 fickuttalandeanledning riksdagens vårenMed av
Kartläggningeni Sverige.och mansjourernakvinno-uppdrag kartläggaattens

i förhållandevid jourerna,verksamhet bedrevs ävenredovisa vilkenskulle som
med-basfakta antalvarit förtill kvinnor övergrepp,till barnen utsatta omsom

förredogöra detskulle vidareKartläggningenhjälpsökandeochlemmar m.m.
samarbetetuppmärksammasärskiltolika jourernautgick till destöd samtsom

kartläggning1990 denredovisadeSocialstyrelsen årsocialtjänsten.med som
Kartläggningenverksamhet.drivna kvinnojourernasde ideelltföretagits bl.a.av

1990:38.SoS-rapportåterfinns i
År samtligaAvtotalt 9 500 medlemmar.kvinnojourer medfanns det 1121990

ihadeenkät. JourernaSocialstyrelsensbesvaratkvinnojourer hade 78 procent
arbetade19 medlemmarvilka i medeltaljour84 medlemmarmedeltal per av

aktiva varieradeantaletdock ochVariationernajourarbete.aktivt i stora,var
Socialstyrelsensjourer besvarat600 aktiva i de70. 1mellan 5 och Drygt som

oavlönatmånad16 timmaruppskattatochenkät ägnade grovt pervar en
det,skullesocialsekreterareutförtsmotsvarande arbete skulleOmstödarbete. av

miljoner kr.50ha kostat kommunernaenligt Socialstyrelsens rapport, ca
kvinnorenskildastöd förhands ochständigt finnas tillAtt utsattsett somvara

utföraförutsättningarKvinnojourernasarbete.krävandeför är attövergrepp ett
personal och mångaanställdsaknadeHälften jourernavarierade.detta arbete av

anställ-anställningsformenvanligastedeltid.anställd på Denhade bara varen
tillgänglig jourenpåvilka tider någonlönebidrag. Underning med person var

Socialstyrelsensdock enligtkännetecknades rapportvarierade också. Jourerna
oftajourerna drevsarbetadetillgängliga. påDe ettde mycket avatt somav var

ökadekraft ocksåpositivvilket beskrevspersonligt mensom enengagemang,
lokaler.ändamålsenligasaknadejourerrisken för utbrändhet. Många

hade tillsam-redovisningi Socialstyrelsensfinns medkvinnojourerDe som
Cakvinnor under år.hjälpsökandemed20 000 kontakter ettnärmaremans

kortareboende underövernattning ochbereddesbarnoch 000500 kvinnor 11
genomsnittsju Iunder år.tredjedelar barnenCalängre tid. tvåeller varvarav

Variationernainvandrarkvinnor,hjälpsökande storade15 varprocent menav
jourerna.mellan

förregelsina ärför mänövergrepp utsattaKvinnor utsätts ensomavsom
sigvänderJsexuellapsykiska ochfysiska, övergrepp.kombination ourernaav

erbjuderJourernaoch trakasseras män.förföljstill kvinnorockså avsom
viktigastepsykologiskt stöd. Detpraktisktsåvälkvinnorhjälpsökande som

skyddatkvinnorhotade ärmisshandlade ocherbjuderjourernastödet som
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boende. Enligt Socialstyrelsens redovisning hade 85 jourer tillsammans 396
platser de kunde erbjuda kvinnor och barn. Det tydligt antaletsom attvar
platser ändå otillräckligt eftersom totalt 421 kvinnor 1989år hade awisatsvar

Övernattningsplatsernafrån jourerna på grund platsbrist. till för erbju-ärav att
da kvinnor för våldutsätts akut boende. Tanken kvinnornaär såettsom att

möjligt skall kunna flytta vidare till boende,snart eventuellt medannatsom
fortsatt stöd från jouren. kvinnorMånga bor alltför lång tid i jourernas lägen-
heter, ibland halvår.än Detta beror ofta på situationsvår bostads-påettmer en
marknaden. Kvinnan kan dessutom ha blivit "svartlistad" varitom mannen
störande och våldsam. jourerNågra erbjuder psykologkontakt och harnågra
samtalsgrupper eller Stödgrupper, exempelvis för kvinnor varit förutsattasom
sexuella iövergrepp barndomen. Många jourer erbjuder också juridisk råd-
givning. De stöder kvinnorna i deras kontakter med rättsväsendet och med andra
samhällsinstanser. En hörnstenarna i kvinnojourernas arbetssätt hjälpärav att ge
till Självhjälp, den hjälpsökande alltid skall bli trodd. Andra viktigaatten annan
principer ömsesidighet ochär systerskap.

Psykologer eller psykoterapeuter kan också fungera handledare för jour-som
kvinnorna. jourerDe haft sådan möjlighet ofta mycket positivt inställdasom var
till detta. Vissa menade handledning förutsättning förär orka med detatt atten
krävande arbetet i jouren.

kunnaFör kvinnor bra hjälp jourerna beroende funge-att ärutsatta ettge av
rande samarbete med flera olika instanser. Jourerna samarbetar bl.a. med
socialtjänsten, polisen, advokater, bostadsförmedlingen och andra kvinnojourer.
Samarbetet uppfattades i fallmånga mycket bra, viss kritik framkom.som men
Bl.a. kan brist kunskappå hos olika samhällsinstanser medföra kvinnaatt en

för misshandelär och andra inte får den hjälp be-övergrepp honutsattsom
höver. Bristen på kunskap och inlevelse kan också innebära kvinnan bliratt
bemött på kränkande viktigasteDensätt. Samarbetspartnern socialtjänsten.ett är
Många jourer upplevde de avstjälpningsplats dit socialtjänsten ochatt var en -

andraäven hänvisade kvinnor, de inte själva sig kunna hjälpa.ansågsom-
Socialtjänsten överlät i fallmånga hela tillför kvinnan och hennes barnansvaret
jourerna, och i vissa fall krävde socialtjänsten orimlig service. Kvinnojourerna

beroendeär också samhället utvecklar sitt stöd till kvinnor förutsättsattav som
våld. flexibeltEtt och obyråkratiskt handlande kan betydelsefullt förvara en

Ökadkvinna tagit det svåra söka hjälp. kunskap mekanismer-steget attsom om
bakom kvinnomisshandel och våld kvinnor skulle underlättaannat motna

samarbetet. Den psykiatriska vården i allmänhet ingen för kvinnorutgör resurs
misshandlats, framgår det. jourerMånga uppfattade sålunda samarbetetsom att

dåligt, såväl med barn- och ungdomspsykiatriska med vuxenpsykiatris-var som
ka kliniker.

Samtliga jourer arbetar också olikapå med missförhållan-sätt påverka olikaatt
den i samhället. En viktig uppgift för jourerna förmedla kunskapär att om
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förkvinnor utsättsmöteryrkesgrupper,olikakvinnomisshandel till somsom
linjersocialaochvärdutbildningarflestadeinomkunskap saknasSådanvåld.
drevjourerTioSocialstyrelsensenligthögskolan, rapport.gymnasie- ochpå

kontaktficksamlingspunkt därfungeradevilkencaféverksamhet mansom en
arbetamöjlighethadede inte attjourerFleraallmänheten.med attuppgav

enskil-tillstödetdirektavilja. Detskulledeutsträckningiutåtriktat så stor som
kraft.ochall tidkvinnorda tog

bordeutsträckningikunskap störrekvinnojourernasSocialstyrelsen ansåg att
möterpersonalgrupper,tillutbildningochinformationutnyttjas förkunna som

med detkontaktmångårigasinGenom storavåld.förkvinnor utsattssom
tillutvecklatskvinnojourernahar experterkvinnorvåld utgörproblem motsom
kunskapsut-förnaturligtskulle kunna utgöraROKS centrumområdet. ettpå

forsk-mellanlänkviktigochkvinnor utgöravåldområdetveckling på mot en
utsträckningROKS i störreskulleVidareSocialstyrelsen.fält, ansågning och

jourer,enskildakonsulteroch fungeraarbeteuppsökandebedrivabehöva som
blirjourkvinnornagrundned påläggsjourerförhindra attförbl.a. att avatt

utarbetade.
förbätt-behovhadekvinnojourernavidare stortansåg ettSocialstyrelsen avatt

blivit miss-kvinnorhjälperbjuda brakunnastöd förekonomiskt somattrat
tillstatliga stödetkvinnor. Dettill dessabarnenminstoch intehandlade

miljon krkartläggning tillSocialstyrelsenstiden förvidROKS uppgick enca
formitill ROKSutökade ettbedömdeSocialstyrelsen avår. att resurserper

Socialstyrelsenbordeborde utgå. Därutöverorganisationsbidrag gesrejält
stödjakunnaexempelvis förutveckling,förmedel attförmedlamöjlighet att

invandrar-gällakan bl.a.ROKS.i Detmedlemmarinte ärorganisationer, som
jourerdeönskvärtdetSocialstyrelsen ansågorganisationer. att somkvinnornas
deltid. Förvarje fall påiminst tvåanställakundedetbehovhar personer,av

jourarbe-och lämnautbrändabliskalljourkvinnornaarbetandeideelltinte deatt
fördärförbehöver attJourernaochde stödbehöver resurseruppmuntran.tet

kvinnojour-erbjudakunnasocialtjänstenbordeVidarehandledare.anlitakunna
arbete.aktuella för deraskanutbildningar,delta i varaatt somerna

förbehållasjälvfalletocksåSocialstyrelsen ansvaretenligtSocialtjänsten måste
socialtjänstensbehovhjälp, harkvinnojourernasförutomkvinnorde avsom,

samarbetetunderlättaFörhar barn.det kvinnorgäller attFramför alltstöd. som
Social-kontaktperson.kunnasocialtjänstenskullekvinnojourerna utsemed en

medsamarbetsgrupptill representan-initiativetkunnaskulle ocksåtjänsten ta en
myndigheter.olikaförter

mycketutförkvinnojourernaSocialstyrelsen ettSammanfattningsvis ansåg att
tillkomplementvärdefulltarbete, utgörkvalificeratochomfattande ett sam-som

kvin-basideellstöder påhjälpverksamhet. Jourernaochvårdoffentligahällets
Efter-hjälpinstanser.samhälletskontakt medvill haskäl inteolikaavnor som
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bra hjälp till misshandlade och hotade kvinnor inte har utvecklats inom densom
offentliga sektorn får de dessutom ofta borde vila påta ett ansvar som sam-
hället, det vidaresägs i Socialstyrelsens rapport.

Några7.3.3 andra svenska kvinnojourerrapporter om

Dilemman frivillig/bareri exemplen kvinno- och brottsojferjourer är namnet-
på från sociologiska institutionen vid Lunds universitet Malinrapporten
Åkerström, december 1990. Av framgår bl.a. följande. Föreningar-rapporten

ideella verksamhet betonades ursprungligen starkt och sågs värdenas ettsom
i sig. Den oberoende från etablerade samhällsinstanser och skyd-garanterar ett
dar de hjälpsökande från insynsmöjligheter. Att driva föreningarna helt på ideell
basis har emellertid visat sig svårt, och jourerna har därför blivit beroendevara

finansiellt stöd utifrån. Behovet ordnad ekonomi och anställd personalav av en
har medfört kvinnojourerna måst söka hos olika institutioner.att Dessapengar
har sedan ställt krav redovisningarpå och regleringar medlens användning.av

Kvinnojourerna beskrivs i utifrån två olika inriktningar. detIrapporten ena
fallet fokuserar på hjälpa enskilda hjälpsökande kvinnor, i det andraattman
fallet handlar det synliggöra förtryckmännens och medvetandegöraatt attom
kvinnor. olika inriktningarnaDe inom jourerna har haft betydelse för det sätt

de arbetat på. Vissa har misshandeln resultat patriarka-settsom ett ettsom av
liskt samhälle, och det problem skall lösas blir i grunden politisktettsom
problem. Andra ha fokuserat sitt intressesägs kvinnornaspå omedelbara situa-
tion.

jourerDe inriktar sig på de enskilda kvinnorna har enligt oftasom rapporten
organiserats andra socialvårdande institutioner; de har professionellsom perso-
nal, formella hierarkier, byråkratiska procedurer, formellt arkiverande, formella
arbetsbeskrivningar, manualer och regler för personalen formaliseradsamt
kategorisering och behandling klienterna. Dessutom följs olika reglerav som
medföljer de krav ställs från olika anslagsgivare eller professionella. Desom
andra jourerna sig tendensermotsätter till professionalisering och byråkratise-
ring. Inom dessa betonas jämlikhet, det icke-professionella, det informella och

icke-byråkratisk organisation och filosofi. Idealet där de kvinnorären att som
sökt hjälp själva skall driva jourerna jämlikpå basis med personalen och deen
frivilliga medlemmarna. Enligt finns konflikt mellan de olikarapporten en

ochsynsätten exempel frågan huruvida kvinnojourernanämns börettsom
hjälpsökande kvinnor polisanmälan ellergöra inte. Urattuppmana etten

individorienterat vårdande perspektiv polisanmälan utifrån de konsekven-ses en
negativaäven den kan ha för den enskilda kvinnan. Urser ett annat per-- -

spektiv gäller det synliggöra våldet kvinnor i samhället, deatt mot oavsett
kortsiktiga konsekvenserna för den enskilda kvinnan.

Kvinnojourskunskap översikt kvinnojourernas kunskap sexualiseraten av om-



och våld kvinnororganisationerFrivilliga164 mot

1994 Folk-utkom vårenforskningaktuell ärvåld, speglad rapportmot somen
Syftet med är göraeffner.10, Stina J1994: atthälsoinstitutet rapporten en

kvinnojourer besitterSverigesvåldsexualiseratkunskapöversikt den somomav
forskningen iaktuella ämnet.del denkunskapspegla dennaoch motatt en av

viktigastekvinnojourrörelsensföljande. Enbl.a.framgårAv rapporten av
erfarenheterdebyggskunskaphörnstenar är somatt gemensammaupp ur

och demkvinnojourernaarbetar påmellan demRelationenhar.kvinnor som
dem"."vi och Tvärtomibeskrivasintehjälp börsöker jourernas termer avsom

varandra styrka. Detkvinnorna kanverksamhetengrunderna förär att geen av
kvin-giltiggörauppgiftviktigastekanske ärkvinnojourernasvidare attsägs att

definierakvinnorhjälpergiltiggöraMederfarenheter. attattatt manmenasnors
ochsynliggörs,erfarenheterKvinnornasvarit medvad deomdefmieraeller om.

inomdiskuterasproblemmöjlig. Ettproblem blirlösning kvinnornas somaven
eller inte.avlönatskallkvinnojoursarbetethuruvidakvinnojourerna är vara

fram.försarbeteavlönatsåväl förArgument emotsom

års statistik19947.3.4

År ihar gåttVissa jourertill 131.kvinnojourerantaletuppgick1994 samman
Hallands,Gävleborgs,i Kopparbergs,finnslänsjourerlänsföreningar, och nu

Östergötlands län.ochVästerbottensSödermanlands,Skaraborgs,Norrbottens,
medlemsstatistik för årROKSi IKvinnojourerna Väst.benämnslänsjourEn

Antalet8 159 medlemmar.hade tillsammansjourerjourer. Dessa1994 ingår 98
anställdhadejourerna700. den mån8 och Imellanvarierademedlemmar ca

hade 4,1joureller två. Enårsarbetskrafter oftast tillantaletuppgickpersonal en
75tillsammansstatistik hadeROKSingår ijourerårsarbetskrafter. De casom

årsarbetskrafter.
År samtal medstödjande307totalt 37kvinnojourer utsatta1011993 hade

ÅrÅr kvinnojourer86hade422. 1994antal 30motsvarande1992kvinnor. var
Antaletm.fl.polisadvokat,socialtjänst,kvinnor,samtal med72 000drygt

537890. 1till 121994uppgick årkontakt medhadejourernakvinnor som
antaljourerna. Det nätterboende hosskyddatfick292 barnkvinnor med 1 som

000.48uppgick till drygtkvinnojourernahostillbringadeoch barnkvinnor
sammanlagtuppgick tillkvinnojourernapolisanmälningarAntalet noteratsom

738.

förhållandenekonomiskaKvinnojourernas7.3.5

gällerhuvudmannaskap. DetkommunaltSverige harikvinnojourerEndast två
kvin-kommunalaendadenlängei Göteborg,för KvinnorourhemmetJ varsom

jourhem ärStockholm. Dessaiför kvinnoroch Jourhemmeti landet,nojouren
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Övrigafristående enheter, skilda från kommunernas socialtj i övrigt. kvinno-änst
jourer ideella organisationer, dock i allmänhet beroendeutgörs ärav som av
bidrag från den offentliga sektorn.

1990 uttalade riksdagens socialutskott 1989/90:SoU kvinnojour-Våren 17 att
utför angeläget socialt arbete bistå kvinnor förutsättsett atterna genom som

i hemmet. Kvinnojourerna, i utsträckning arbetar ideellt,övergrepp storsom
erbjuder tillflykt för misshandlade kvinnor hjälp ochoch deras barn samten
stöd för kvinnor de vill sig eller förändra outhärdligmånga gångernär ta ur en
livssituation. Utskottet fanns anledning ökat ochansåg det övervägaatt att ett

stöd till kvinnojourerna och deras riksorganisation för dessapermanent attmer
skulle kunna fullgöra och utveckla sin verksamhet. Utskottet hänvisade till den
kartläggning kvinnojourerna Socialstyrelsen gjorde och ansåg attav som rege-
ringen borde resursförstärkning Riksdagen följdehur skulle ske.överväga en
utskottet.

Sedan budgetåret 1992/93 statsbidrag årligen förutgår med fem miljoner krca
stöd till ROKS, till utvecklingsarbete kvinnojourerna bedriver lokalt ochsom
till vissa andra organisationer bl.a. invandrarorganisationer stödersom- -

kvinnor. bidraget förmisshandlade Av det totala har medlen kvinnojourernas
lokala utvecklingsarbete under budgetåret 1994/95 till miljoner kr.uppgått tre
Medlen har fördelats ROKS i enlighet med vissa riktlinjer Socialstyrel-av som

meddelat. bidrag till invandrarorganisationer inte underNågot har utgåttsen
budgetåret.

erhåller ROKS årligen statligt bidrag, för budgetåretHärutöver ett som
1994/95 till 197.520 kr från anslaget till kvinnoorganisationernasuppgår centra-

verksamhet prop. 1993/94:100, bil. 14, E5.

enskilda kvinnojourerna uppbär dessutom ekonomiskt stöd från kommuner-De
flesta jourer får kommunala bidrag bidragens storlek varierar.Dena. men

Socialstyrelsens SoS-rapport 1990:38 framgår de flesta jourerAv rapport att
inte till fasta löner, hyra, telefonhade utgifter, dvs.änannatpengar m.m., som

nödvändiga för jourerförutsättningar jourernas arbete. Det betyder mångaär att
inte hade möjlighet erbjuda sina och anställda utbildning.medlemmar Resur-att

hunnitfanns inte och förnya i lägenheter hållde på mångaattser renovera som
bli nedslitna. jourer ville utveckla sitt arbete med kvinnorna och barnenDe som
kunde ha mycket få fram till detta, påpekades det. jourersvårt Mångaatt pengar
upplevde de arbetat under stark i med alltför hjälpsö-många år mångaatt press

harkande kvinnor tillräckliga och stöd från samhället. Dettautan utanresurser
medfört jourkvinnor har lämnat stödarbetet, framgår det vidare.mångaatt

Enligt 1994 statistik erhåller kvinnojourerna tillsammans kommunalaårs
bidrag överhuvudtagetmed knappt 21 miljoner kr. den kvinnojourernaI mån
erhåller kommunala bidrag varierar mellan 000 2,1 miljonerdetta 5 kr och ca
kr. kvinnojour kan erhålla bidrag från flera olika kommuner. Vissa kommu-En
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jourer-erhållerVidarekvinnojour överhuvudtaget.tillinte bidrag någonner ger
4,2 miljonersammanlagtlandstingen, medfrånfrån håll, bl.a.bidrag annatna

kr.
Arbetslivsfonden. BeloppetfrånengångsbeloppROKS1994 erhöllVåren ett

och styrelse-anställdaför utbildning930 000 kr och haruppgick till använts av
kvinnojours-inriktats påKursverksamheten,i kvinnojourerna.medlemmar som

fyra1994under höstenorganisationsfrågor, bedrevskunskap och olika orter
i landet.

några kvinnojourerolikaBeskrivning7.3.6 av

gäller storlek,detytterligheternaexemplifiera närkvinnojourer fårolikaNågra
beskrivs nedanjourerekonomiska Deminsttillgänglighet och inte somresurser.

VidareRonneby.Kvinnojouren i görsStockholm ochiAlla Kvinnors Husär
Södermanlands län.ikvinnojourermellanjämförelse tvåen

föreningpartipolitiskt obundenideell,StockholmiAlla Hus ärKvinnors somen
aktivt100 arbetarvilkahar 675 medlemmar,1978. Föreningenbildades år caav

lokalerföreningensförbetalar hyranverksamheten. Kommunenolika delari av
kommunaladagtid. Deanställda påkvinnortill de anställda. Två ärlönersamt
från lands-medelfår ocksåmiljoner kr. Huset2,1till totaltbidragen uppgår

i förstai husethalvtid. Arbetet äranställd påför kunna hatinget terapeutatt en
våld, ocksåförkvinnorförpåjourverksamhet ärhand inriktat utsatta mensom

Öppet-hus.i veckan hållskvällverksamhet. Enkulturellpå öppen
juristutbildade. Allafleravilka50-tal kvinnor ärarbetarjourenI somett av

arbetarjourenstudiecirkel. Iförberedandeigenomharsitter jour gått manen
kväll mellan kl.varjeoch besöktelefonsamtalföroch två. Jtvå är öppenouren

kostnadsfri.21.00. All hjälp18.00 och är
tillfällig bostad i huset,hot kan fåvåld ellerförKvinnor har utsatts ensom

bädd ochmed 40 krmed barn. Hyrakvinnorhar plats för 17 tas ut persom
Kvinnor medmånader.fleradagar ochmellanvarierar någraBoendetidennatt.

påintekondition kandålig psykiskalltförmissbruksproblem eller emottas
jourhemmet.

polis, advokat,socialsekreterare,kontaktamederbjuder hjälpJourhemmet att
olikaSamarbetet medhjälp.terapeutiskerbjuda vissocksåm.fl. Man kanläkare

tillför barnendaghemfinnshusetIfungerar bra,myndigheter ettman.anser
verkstad,välutrustadfinnsjourhemmet. Dessutomborkvinnor på somensom

deltaerbjudsKvinnornahantverk.till olikamöjligheter attmånga sortersger
samtal frånbesök eller600lAlla Kvinnors Husi samtalsgrupper. tar emot ca

sammanlagtunderi husetmed barn borkvinnor50-talkvinnor varje Ettår. ca
invandrarkvinnor.50boendeAv de är3 000 nätter. procentca

DetKvinnorna harsjälvhjälp. rätthjälp tillMålsättningen är att anonyma.vara



Frivilliga och våld kvinnor 167organisationer mot

skrivs dagboksanteckningar i övrigt sker ingen registrering journalför-ellermen
ing. har inte tillräckliga för kunna bedriva uppföljandeMan någonattresurser
verksamhet.

Ronneby bildades i 1970-talet.Kvinnojouren i slutet Föreningen har 16 med-av
lemmar, 10 aktivt i jourarbetet. tilldeltar Jouren har tillgångvarav ca en
lägenhet och kök. Kommunen betalar hyra och el. fårDessutomtreom rum
jouren bidrag från 000kommunen med 20 kr året.ca om

När ringer till jouren telefonsvarare, hänvisaremottasman man av en som
vidare till den kvinna jour. 19.00 ochhar Fredag och lördag mellan klnattsom

jourens jourkvin-8.00 ordinarie telefonpassningstider, och då det alltidär är en
personligen samtalen. Allt arbete sker ideellt.tar emotna, som

År 1994 kvinnojouren kvinnor50 samtal från kvinnor. Tolvtog emot utsatta
och barn bereddes tillfälle till skyddat boende under sammanlagt 53 nätter.sex
Kvinnorna betalar inte avgift för boendet. registrering denågon Någon av
kvinnor kontakt med jouren sker inte. De har rätttar attsom vara anonyma.

NyköpingSödermanlands län finns fem kvinnojourer. jourerna ligger iI En av
i Katrineholm/Vingåker. invånarantalet skillna-och När det gäller ärannanen

Nyköping 48 000 invånare ochden mellan områdena inte särskilt harstor. ca
000. ekonomiska skiljer sig dockKatrineholm/Vingåker har 43 De bidragenca

Katrineholm/kraftigt. Nyköpingsjouren erhåller sammanlagt 555 000 kr ochca
Vingåker 75 000 kr i kommunala bidrag. Båda jourerna disponerar över enca

med barnjourlägenhet. Vid Katrineholmsjouren bodde 1993 sju kvinnorår
boddetotalt 62 i jourens lägenhet. Nyköpingsjourens lägenhetunder Igästnätter

99439 kvinnor med barn under totalt gästnätter.

7.3.7 Kvinnojourerna i nordiskade länderna

kvinnojourer. Merde nordiska länderna fanns det 1994 sammanlagt 240I år ca
kvinnojourerkonferensen förhälften finns i Sverige. första nordiskaDenän
kristelefoner6hölls i februari 1994 i finns 50 kvinnojourer,Norge. I Norge ca

kommunalaoch 13 särskilda stödcentrum för incestoffer. Statsbidragen och de
drygtbidragen till uppgick för budgetåret 1994 till sammanlagtdessa centrum
följerStatsbidraget79 miljoner norska kr, hälften utgjorde statliga bidrag.varav

kommunalt ochstorleken de bidrag de olika jourerna erhåller frånpå annatsom
driftsutgifterna.etablerings- ochhåll, och alltid 50 de totalautgör procent av

budgetåretKvinnojourens budget dock ha godkänts kommunen. Förmåste av
kr.1995 de statliga bidragen till knappt 42 miljoner norskauppgår

varie-med26 anställdaKvinnocentrumet i Oslo, Nordens harär största,som
tidrande utbildning och bakgrund. har 56 bäddar, och denHemmet utsatta
månader.veckor flerakvinnor vistas kvinnojouren varierar mellan två ochpå



kvinnoroch våld168 Frivilliga organisationer mot

etableratharinvandrarkvinnor. Centrumettredjedel de boendeCa är ettaven
sjukvården. Dehälso- ochsocialtjänstpolis, advokater,samarbete med samt

redovisarverksamhet utgörsför braoch svårigheterhinder avsom manen
avsaknadenverksamhet,bedriva utåtriktadmöjligheterbegränsade att av pro-

kontaktetablerasvårigheterbarnför kvinnornasfessionell verksamhet attsamt
psykiatrisk expertis.psykologisk ochmed

jourer-kvinnojourer. Mångamed 34landsorganisationDanmark finnsI aven
Även ochGrönland FäröarnaIsland,i Finland, påanställd personal.harna

de olikasamarbete mellanframtida nordisktkvinnojourer/kvinnohus. Ettfinns
planeras.kvinnojourerna

frivilligt arbeteexempel påNågra7.4 annat

förkvinnorbetydelse för utsättssomav

våld

Brottsofferjourerna7.4.1

brottsof-1984. Detbrottsofferjouren bildades årverksammaförstaDen varnu
riksorganisationen Brotts-centraladenSödertälje. harferjouren i Där även -

Sedansitt1988 säte.bildades årRiksförbund BOJ,offerjourernas som -
slutetvuxit i antal. I årsnabbtbrottsofferjourerna1980-talet harmitten avav

Åruppbyggnad.38 underSverige ochbrottsofferjourer i231990 farms det var
831994 fanns detochi landet år66 lokala jourerfanns det1993 runt om

etableravaritbildas. Målet harhåller15-tal attYtterligarestycken. attett nu
polisdistrikt.varjejour iminst en

brottsoffer.hjälpaochinformeramedarbetarbrottsofferjourernaVid attman
arbete. Före-brottsofferjourernasaktivt i de olikadeltar500400-11 personer

medkontakteroch harbrottsoffrenhjälperutbildar stödpersoner,ningarna som
försäkringsbolag,mottagningar,psykiatriskakuratorer,socialtjänst,kommunens

kvinnor. Jourernastödpersonerna ärm.fl. flestalarmrådgivare Deochlås-
anmäldainformationfårverksamhet. Deuppsökandemedoftastarbetar om

Stödpersonensbrottsoffren.medkontaktdärefteroch defrån polisen,brott tar
formulera sinabrottsoffrenhjälpaochhand lyssnai förstauppgift attär attatt

för fortsatttelefonjourupprätthållabekymmer,upplevelser ochkänslor, att en
inför rättegångeninformationstöd ochrådgivning, lämnasamverkan och att

juridisk ellersocial,hjälp frånförmedlaellerhänvisa tillbehovvidsamt att
varibrev,brottsoffretmedförsta kontaktenexpertis.medicinsk Den tas genom

hör sigbrottsoffret inteOmsig till stödperson.erbjuds höraoffret avatt enav
oftastleder sedanKontaktendagar.efteroffret någrastödpersonenringer upp

villkor.brottsdrabbadesdenkontakt sker påallSammanträffande,till ett men
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första handI kontaktar brottsofferjourerna varit förutsattapersoner, som
misshandel, olaga hot, ofredande, inbrott eller väskryckning. Brottsoffer-rån,
jourerna har inte sammanställt uppgifter beträffandeännu några frekvensen av
olika brottstyper, insamlande förmaterial statistisk bearbetning harettmen av
påbörjats. Enligt uppgift från BOJ beräknar andelen kvinnoratt utsattsman som
för våld olika slag till mellan 20 och 50uppgår det totala antaletprocentav av
brottsoffer jourerna får kontakt med. fall kvinnorna vidareI många slussassom
till kvinnojour.en

brottsofferjourerI många finns också brottsofferassistent. har bl.a.Dennaen
till uppgift vägleda och utbilda stödpersonerna etablera kontakt medatt samt
samhällets olika stödorgan och jourensutveckla verksamhet.

BOJ tillanslutet den internationella organisationenär The European forForum
Victim Services, arbetar enligt Europarådets rekommendationer högstasom om
kvalitativa behandling våldsoffer hemland.oavsettav

Sedan 1989 har BOJ erhållit statliga bidragår för sin verksamhet. bud-För
1994/95getåret bidraget till miljonuppgår kr. medel används framförDessaen

allt för stödja framväxten lokala brottsofferjourer. Vissa brottsofferjoureratt av
får också kommunalt stöd till sin verksamhet, bidragen varierar kraftigt.men

propositionenI prop. 1993/94:143 inrättande brottsofferfond på-om av en
pekades sådana organisationer stöder brottsoffer, BOJ, skallatt t.ex.som som
vända sig till brottsofferfonden med begäran bidrag. underlättaFör attom

till den ordningen och förövergången förbundet skulle kunna planera sinattnya
verksamhet dock regeringenansåg medel skulle anslås för budgetåretävenatt
1994/95.

Riksdagens justitieutskott har flera uttalat bidraget till BOJ börgånger att
till sådan nivå det blir möjligt fortsättauppgå uppbyggnaden ochatt atten av

utvecklingsarbetet vid brottsofferjourerna. Brottsofferjourernas liggerstyrka
enligt utskottet i de bygger ideellt frivilligtoch mänskligtatt ett engagemang

de inteoch på har det författningsreglerade förhållningssätt myndigheteratt som
ha. Justitieutskottet 1993/94:JuU25 avstyrkte 1994 motionmåste våren en om

ökade till brottsofferjourer, kvinnojourer och kvinnohus. Härvid ut-resurser
talade utskottet bl.a. huvudsyftena med den brottsofferfondenatt ett av varnya

skapa ökade möjligheter till ekonomiskt till brottsoffer-stöd olika formeratt av
inriktad verksamhet, bl.a. i form bidrag till olika ideella organisationerav som
brottsofferjourer kvinnojourer.och

7.4.2 Stockholms Stadsmission "Att hjälpa ingendär
-

hjälper"annan

Stockholms Stadsmission fristående stiftelse, huvudman förär är etten som
antal sociala Stiftelsen miljonerverksamheter. 200 kr år.omsätterstort perca
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detta beroende ärstödoffentligtberoendeStadsmissionen är attmen anserav
utförs i principverksamhetersocialaStadsmissionensdet gällerför Närstort.

Stadsmissionenssitt arbete. strävanutbildning förmedanställda,allt arbete av
uppstår". Manoch där behovsvikervälfärdsstatentill hands därfinnas"attär

utform-inriktning ochsocialtjänstenskommunaladenkritisk delarär mot av
formalism. harManstelbenthet ochkännetecknasning, avmenarsom man

delångsiktigt påpolitiska oviljankritik denuttalat mestockså satsaattmot mer
kvinnor ochhemlösa män.samhället,i såsomutslagna grupperna

kvinnor ihemlösaförhärbärgesverksamhetStadsmissionen driver bl.a. en
enligt följande.beskrivs bl.a.därVerksamhetenStockholm.

tillänegentligen ingen vägenkvinnor harDessa taannanstans att oss,
kvinnohärbärge.socialtjänstensHvilan,blir avvisade från ärdenär som

missbrukan-intefor därtänka på, ärinteKvinnohuset eller jouren är att
bådaoftast har deochvälkomnastörda kvinnorpsykisktde eller

det endaocksåhärbärgeStadsmissions ärStockholmsproblemen.
socialjouren ellerviagådirekt,inkan kommaställe attutanman

vill Defårsocialdistrikt. Dessutomnågot mananonym omvaraman
luntordeoch ofta harsönderpratadeochsöndervårdadeflesta storaär

fråga hur debörjaSkulle vi direktvårdcentralerna.sjukjournaler påav
felaktigtoftaellerfår vi ingetsåmår ett svar.osv.,

tillkritiskfå andrum. Man ärtid. De måstekvinnorna måsteMan att gesmenar
socialtjänstens insatser.kommunalatill denofta kopplad"tidtabell" ärden som

utnyttjade ochsexuelltflestadåligt. De ärmycketkvinnorna mårMånga av
dit endastplatsfristad,Kvinnorna måstehotade män.många är enenav

sinaordnaför kunnaochlugnoch de behövertillträde,kvinnor har att uppro
det.liv, påpekas

ursinne"kvinnornas"DeKvinnogardet7.4.3 unga-

förMåletförebyggande.arbetarorganisation,ideellKvinnogardet är somen
blivit förredankvinnorsigfrämst utsattainteverksamheten är att ta soman

miljöer.i offentligakvinnoralla formervåld imotverkavåld motattutan
informelltikvinnorbeståendeaktionsgruppKvinnogardet är enyngreaven

uppstodi Stockholm,finnssammanslutning. Gruppen, spontantorganiserad som
ochoffentliga platserkvinnorvåldetvredestarka känslor över motavur

våldetKvinnogardetvåld.dettabekämpaointressemyndigheternasöver att ser
samhället,ioch intressenstrukturerpatriarkalafrågakvinnormot omsom en

dubbelmoralmedbehandlaskvinnorvåldetochföder våld gör motattsomsom
och tystnad.

syfteipatrulleringsaktionersärskildaKvinnogardet attgenomförKonkret
vissafyra degårmiljöer. Ioffentligaikvinnorskydda utsatta grupper om
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kvällar omkring i tunnelbanevagnarna med Kvinnogardets armbindel sig. Vid
tunnelbanestationernas erbjuderutgångar de kvinnor eskort hem tillensamma

Kvinnogardets medlemmar, bl.a. består kärntrupp på 10porten. som av en ca
kvinnor, deras verksamhet går kvinnofridenpåatt ut att garantera attanser men
denna verksamhet egentligen samhällets skyldighet.är

7.5 Verksamheter riktar sig till mänsom

7.5.1 Mansjourerna

kampen kvinnovåldetI kan mansjourernas mansforeningarnasochävenmot
insatser i vissa fall betydelse. Dessa jourer har i olika utsträckningvara av
kontakt med våld kvinnor. Vissa jourer försöker läramän utövat motsom

alternativa hantera sin aggressivitet. förmännen sätt Representanteratt mans-
jourerna får hjälp hantera känslor desperation ochnär mänatt attanser av
vanmakt blir resultatet ofta tillbenägenhet våld minskar.männensatt att ta

frivilligtMännen söker hjälp och råd hos mansjouren.
den tidigare nämnda SoS-rapporten 1990:38I redovisade Socialstyrelsen en

kartläggning mansjourernas verksamhet. Av framgår följande.rapporten,av a..
Mansjourerna startade sin verksamhet under delen 1980-talet. Niosenare av
ideella mansjourer ingick i kartläggningen. Dessa hade totalt 305 medlemmar
och i medeltal jouråtta aktiva i stödarbetet. de nio ideelltUtövermänvar per
drivna mansjourerna fanns drevs med anställd personal. dessa,några Ensom av
Kriscentrum för i Göteborg, har kommunalt huvudmannaskap. Hälftenmän av
mansjourerna hade vid tiden för Socialstyrelsens tillgång tillkartläggning egen
lokal. Jourerna hade under drygt l 600 kontakter med hjälpsökandeår män.ett

vanligaste problemen mansjourernaDe kom i kontakt med skilsmässo-som var
kriser vårdnads- och umgängestvister.samt

Mansjourerna erbjuder personligt stöd individuellt och i Parsamtalgrupp.
förekommer också. Vissa jourer erbjuder juridisk rådgivning. likhetI med
kvinnojourerna arbetar mansjourerna utåtriktat med information och utbildning.

uppfattadesSamarbetet med andra i huvudsak positivt. dock kritiskaNågra var
till samarbetet med kvinnojourerna.

Samtliga mansjourer fick ekonomiska bidrag från kommunerna. Bidragen
varierade mellan 5 000 och 78 000 kr. jour hade fått bidrag från landstinget,En

jourer fåttoch två hade bidrag från socialdepartementet. nio mansjourernaDe
fick 1989 tillsammans 421 000 i Mansjourernaår totalt kr bidrag. efterlyste

bidragÖkade för kunna anställa personal, anlita handledare, utåtriktatarbetaatt
och skaffa bättre lokaler. Socialstyrelsen det viktigt utvecklaransåg mänatt
former för stödja varandra. Mansjourerna utför värdefullt arbete föratt ett att
stödja i kris, framkommit,har, enligt vad inte framträdan-män någonmen som
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våldtäkt, menademisshandlat eller begåttroll det gällerde nå männär att som
Socialstyrelsen.

och Kriscen-i StockholmUndantag Gotlandsjouren, Manscentrum ävenutgör
aggressionsproblema-alla vålds- ellerför i Göteborg,män uppgett atttrum som

tredjedeljouren. Göteborg harvanlig orsak till kontakt med Itik är ca en aven
Sedan 1991 be-förgripit sig kvinnor. årsöker sig till jouren påmännen som

gruppverksamhet därStiftelsen i Stockholm mändriver Manscentrum som
professionell ledning.gruppterapi undermisshandlat deltar i

Riksorganisa-i Sveriges MansjourersMansjourerna sig 1989slöt år samman
År föreningari Sverige. Nioideella mansjourer1991 fanns det tjugotaltion. ett

erhållit visstOrganisationen har tidigareriksorganisationen.medlemmar iär
stöd från Socialstyrelsen.

Manlig front7.5.2 mäns övergreppmot

bildadesinformellt nätverk, vårenManlig front mäns övergrepp är ettmot som
rapporterades såvälmanliga dådirekt reaktion det våld1993 mot somensom

från Rädda Barnensvärlden. Initiativet utgicki andra delari Sverige avsom
gickolika arbetade för Rädda Barnenstyrelse, och antal på sättmän utett som

organisationerbrev. Alla inomnätverket imed information mänöppetettom -
sig tilluppmanades anslutaorganisationsvärldenoch utanförolika slag attav -

kvinnor och barn. Manavslöja allt våldskall uppspåra ochnätverket, motsom
barnfrid.kvinnofrid ochutlyste

vad pågår,accepterandepassivitet kan tolkasMäns ett tyst menarav somsom
kvinnorvåldetnätverket sig motverkamed i åtarnätverket. Den går motattsom

intetrakasserier,könsdiskriminering och sexuellaoch barn, att protestera mot
vittne tillhan blirhjälp eller ingripaarbetsplats, kalla påminst på sin att om

ideérnaspridasjälv ställning ochhandlar detvåld. I första hand atttaattom
erfarenheterutbytaförnågra gånger åretvidare. Nätverket har möten attom

ochbildats olika arbetsgrupper,nätverket har detvarandra.och lära Inomav
700totalt lflera håll i landet. I dag stårnätverkhar bildats lokala pådet ca

bakom nätverket.män
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7.6 Kvinnovåldskommissionens överväganden
förslagoch

Vi föreslår kvinnojourerna får ökade möjligheter anställa personal,att att
dem jourernaarbetar i handledning och i övrigt utveckla sinage som

verksamheter. För närvarande miljonerutgår kr i statsbidragårtre per
till kvinnojourernas lokala utvecklingsarbete. föreslårVi statsbidragetatt
till de lokala kvinnojourernas stöd- och utvecklingsarbete ökas med tio
miljoner kr föreslagnaår. Det beloppet, 13 miljoner kr, motsvararper
ungefär hälften de bidrag kvinnojourerna erhåller från kommunerav som

andraoch bidragsgivare tillsammans. Med tillskott tillsådant kvinno-ett
jourerna förutsättningarkan skapas för stabil vidverksamheten mera
jourerna.

Vi föreslår vidare statligt organisationsbidrag till brottsofferjourerett
för sikteverksamhet stöd till kvinnor forpå våld ochtar utsattssom som
till mansjourer erbjuder behandling för med våldsproblematik.mänsom
Beloppet bör enligt vår mening till miljoner kr årligen.uppgå två

Enligt Socialtjänstkommittén bör socialtjänstlagen innehålla bestäm-en
socialtjänstenmelse bör stödja frivilligt socialt arbete. Eftersomattom

kvinnojourerna i utsträckning utför arbete social-ankommerstor som
tjänsten, vi bestämmelsen särskilt bör sikte ekonomisktpåatt taanser
stöd till bl.a. kvinnojourerna.

visat sig otillräckligaflera olika samhällssektorer harInom närvararesurserna
gäller behoven hos kvinnor blivit för misshandel ochdet möta utsattaatt som

förKvinnojourerna därför viktig kvin-andra övergrepp män. utgörav en resurs
hjälp, skydd våld.i behov stöd och Jourernaär även mänsmotav mennor som

tillhandahåller praktisk psykologisk hjälp kvinnor har drabbatssåväl som som
jourerna utför sålunda uppgifter i flera avseenden borde åvilabrott, och somav

Kvinnojourernas existens visar enligt mening tydligt samhälletsamhället. vår att
kvinnor den hjälp behöver.inte fullt kunnat deut utsattage som

Under har kvinnojourerna 37 000 kontakter med kvinnor,år änett sommer
finns anledningeller har varit för könsrelaterade Detär övergrepp.utsatta att

antalet kvinnor söker sig till kvinnojourerna ökar för varje i taktåranta att som
och 1993med jourerna ökar i antal och tillgänglighet. Mellan 1992årenatt

jourerna hade med kvinnor, medökade antalet kontakter, änutsatta mersom
uppgick till20 Antalet kvinnor jourerna hade kontakt med 1994årprocent. som

13 000. kvinnor och barn åtnjuter skyddat boende hos jourernaMånganärmare
tillbringadeoch det antal kvinnor och barn hos kvinnojourerna årnätter som
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tillbringatoch barnen skulle000. Om kvinnornauppgick till drygt 481994
till 300 krhotellkostnadenberäknarhotell, ochdessa pånätter perom man

miljoner kr.14boendet tillkostnaden för uppgå änoch skullenatt, merperson
offentligaskulle dekvinnojourerna,får hjälpOm de kvinnor taavsom nu
betydligt.sålunda ökasamhällets kostnaderi anspråk skulleinsatserorganens

befinnerför hjälp och stödkvinnojourvänder sig tillKvinnor attensom
tala med debehöverform kristillstånd. De någonofta isig någon att omav

Kvinnorna behövertid lyssna.sig, harde har bakom någonupplevelser attsom
kvinnornabakom det våldmekanismernahar kunskapträffa någon somomsom

sådant stöd. Deti jourernaför. kvinnor arbetar utgörblivit De ettutsatta som
undersökningarenligt olikaned har ocksåjourkvinnor läggeraktivaarbete som

uteslutan-stödjande verksamheten baserasomfattande. nästansig Denvisat vara
Enligt Social-engagerade jourkvinnor.utförsinsatser,de oavlönadepå avsom

kostnaden försammanlagda1990 skulle denberäkningar årstyrelsens motsvar-
Enligt kvinnojour-till 50 miljoner kr.kommunal registödarbete i uppgåande

tillkom-alltför lågt räknat.belopp Dessutomberäkningar dettaäregnaernas
kvinnojourskvinnorna,ideellt arbetandeutförs dedet arbeteutöver som avmer,

anställda vid kvinnojourerna.utförs demarbete ärdet somsom av
Även brustit.samhälletkvinnor harförebygga vålddet gällernär motatt

drabbarvåldkunskap detaktivt med föraarbetarKvinnojourerna att ut somom
till olika yrkes-könsrelateradekunskaper övergreppförmedlarkvinnor. De om

informationkvinnor. Genomkontakt medkommer ikategorier utsatta somsom
synliggöra dettillkvinnojourerna ocksåallmänheten bidrarsig tillriktar att

existerandemedvetenhet detökadkvinnor lever med. Envåld många omsom
motverka våldet.olikamöjligheternavåldet ökar sättatt

skydd förtill ochdet gäller stödkvinnojourerna utför närarbeteDet som
våldförebyggadet gällerviktig funktionkvinnor fyller när upprepat motatten

delhar framgåttforskning områdetkvinnorna. påAvde storattutsatta aven
Om detvåld.kvinnor justtotala antalet våldsbrott ärdet upprepattypenmot av
antalettotalaalltså minska detkanförebyggas,upprepade våldet kan man

kvinnor.våldsbrott riktade mot
statistiskförolika kvinnojourernauppgifter från devarjeROKS samlar år
har kon-omfattning jourernavilkenutläsa iHärigenom kanbearbetning. man

förfogarjourerna överekonomiskaenskilda kvinnor, vilkamedtakt resurser
proble-uppfattninginte minst förstatistik viktigDenna är att omenm.m.

disponerarROKS överekonomiskavidd. personella ochDemets resurser som
önska. Ettstatistik skullegrundliginte för föra såräcker dock att mansomen

föraförutsättningarkvinnojourernasde enskildasärskilt problem attär att
gällerdetutgångspunkterolikaverksamhet varierar. Frånstatistik sinöver -

uppföljningförstatistikROKS behovochenskilda kvinnojourernassåväl de av
uppgifterstatistiska ärintressensamhälletsverksamhetenden avsomav egna -

statistik förbättras.kvinnojourernasdet önskvärt att
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Trots de mycket begränsade ekonomiska kvinnojourerna förfogarresurser som
deras insatser,över är framgått den tidigare redogörelsen, storsom av av

betydelse för kvinnor imånga land. Bristenvårt hos jourernapå resurser
försvårar dock i hög grad deras arbete effektivmed hjälpatt utsattage
kvinnor.

hinderEtt bristen personellaär Kvinnor vänder sig till kvin-stort resurser.
nojourerna olika skäl och i olika situationer. Vissa kvinnor kommer tillav
kvinnojouren i akut läge, ofta mitt i medan andra kvinnor sannoliktett natten, -
de flesta enligt uppift från kvinnojourermånga söker sig till jouren efter en-
längre tids överväganden. Oavsett kvinna kontakt med jouren mitt itarom en

eller hon väljer komma under dagtid det viktigt jourenärnatten äratt attom
tillgänglig. Det sig självt kvinna befinnersäger sig i lägeatt ett utsatten som
och söker hjälp hos jouren vill lämna meddelande tillogärna någotsom en
telefonsvarare. Hon behöver i stället personlig kontakt, och helst bör kontak-en

kunna etableras omedelbart. Risken överhängande kvinnanärten attannars
ångrar sig och väljer kvar hos den förgriper sig på henne.att stanna man som
Många jourer skulle därför betjänta ha anställd, åtminsto-attvara av en person

deltid. Eftersom jourarbetet psykisktär ansträngande har det dessutomne
visat sig fördel jouren kan ha anställd.än Närvara en om mer en person man
får möjlighet dela med sig sina upplevelser minskar risken för utmattningatt av

jourkvinnornaoch på grund härav lämnar jourarbetet.att
kvinnojourkvinnorMånga omvittnathar handledning behövs kontinuerligtatt

för motverka utmattning och för förhindra jourkvinnorna lämnar detatt att att
psykiskt påfrestande jourarbetet. Jourer haft tillgång till handledning försom
sina medlemmar mycket positivt inställda tillär detta. har visat sigDet att
utbildning jourkvinnorna i form kurser också kan motverka denav av m.m.
känsla uppgivenhet jourkvinnormånga upplever. medel jourernaDeav som
disponerar räcker dock i flesta fallde endast till fasta utgifter,över såsom hyra,
el, telefon och eventuella löner. iJourerna har därför allmänhet inte någon
möjlighet erbjuda sina medlemmar anställdaoch handledning och utbildning.att

ideellt arbetande jourkvinnornaDe får oftast inte ersättning för personligaens
utlägg, bilsåsom med och barnvaktskostnader. heller kompense-Interesor egen

för förloradde arbetsförtjänst. medför jourkvinnor,Detta mångaattras som
både faktiskt och känslomässigt engagerade i jourarbetet, ekonomiska skälär av
tvingas detta. försvårar nyrekryteringenDet också jourkvinnor.ge upp av

fallI många har kvinnojourerna lokaler och begränsade försmå utrymmen
kvinnor behöver skyddat boende. Eftersom jourerna avvisarogärna utsattasom
kvinnor på grund platsbrist det inte ovanligt kvinnorflertal i kris,är att ettav

mycket ofta har eller flera barn med sig, får ihop sig litetpåträngaett ettsom
Dessutom förekommer det jourkvinnor med sig kvinnorutrymme. att tar utsatta

till sitt hem, det saknas plats i de bostäder jourerna disponerar.näreget som
Det förekommer också kvinnorna och barnen isoleras ijourens lokaler. Avatt
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kan under kortareutanför dörren, och deinterädsla för vågar de gåmannen
inte tillkan gåjourbostaden fängelse. Barneneller längre tid uppleva ettsom

för leka.kanske intefritidshem. kanskolor eller Desina daghem, attutens
har fleratill kvinnojourernakvinnor kommervanligtsålundaDet är att som

varitOfta har barneni alla åldrar.vistas därför barn ävenbarn. jourhemmenPå
sinindirekt,direkt, elleri antingenför våld hemmet, attutsatta genom se mor

oftast såväljourerna saknarbehöver hjälp,bli slagen. Barnen resurser sommen
heller,mödrar förmår intebehöver.den hjälp de Deraskompetens barnenatt ge

de skullestöd för sina barndetproblem,grund sinapå att somvaraav egna
negativa upplevelser. Detbearbeta sina ärfå möjlighetvilja. måsteBarnen att

kvinno-vistastill de barn påviktigt stödetenligt mening mycketvår att som
jourerna ökar.

betydelsefullt arbete förkvinnojourernaframhållits bedriverSom ett enovan
stödvåld. Defornämligen kvinnor mänsbrottsoffer, utsattsstor gersomgrupp

kvinnor och förebyggertill skyddahjälperhjälp enskilda kvinnor. Deoch att
rättsmaskineri-kvinnornahjälperupprepning våldet. Depå så sätt genomaven

brottmålsrättegång-iför kvinnorstödpersonerfungera utsattaattet somgenom
i ökad medveten-utåtriktade arbetekvinnojourernasresulterarDessutom enar.
brottsförebyggandebidra till detvilket sikt kaninsikt problemet, påhet och om

Även kvin-bakgrundhela denideell bas. Motarbete skerarbetet. detta om
enligtfinns det vårredovisatsverksamhet harnojourerna och deras ovansom

kvinnojour-stödet tilldet statligahöjningmening anledning övervägaatt aven
erna.

personal.anställamöjligheterbör få ökadeVi kvinnojourerna attattanser
kan erbjudas hjälp.fler kvinnortillgänglighet ochjourernasHärigenom ökar

förutsättningjourkvinnorideellt arbetande ärHandledning anställda och enav
böri jouren. Resurser avsättaskrävande arbetetorka med detför de skallatt

fortsätta sinaskall kunnaarbetande kvinnornaideelltför detta ändamål. Om de
personligaersättning förfårde åtminstonenödvändigtåtaganden detär att

möjligheterfår ökadenödvändigt jourernaocksåde har.utlägg Det är attsom
framhållit dettidigareVi har ärvistas jourerna.hjälpa de barn på attatt som

sin verk-statistikenkan förbättra överkvinnojourernasamhällsintresse attett
samhet.

kvinnojourerna utfor-tillstatliga bidragenmöjligheten deVi har övervägt att
statsbidragdvs. utgårtillämpas i Norge,modelli enlighet med den attsommas

frånjourerna erhållersamlade bidragendebeloppmed motsvararett somsom
kvinnojour-skulle innebärakonstruktionhåll. sådanoch Enkommuner attannat

25 miljoner kr,med drygtstatliga bidragerhållaskullesammantageterna
ochprimärkommunernamiljoner kr från21i dag erhållereftersom jourerna ca

nack-ha raddockModellen kanhåll. sägasmiljoner kr från4,2 annat enca
synpunkt.budgettekniskminstdelar, inte ur

till kvinno-bidragkr i statligamiljonerinnevarande budgetår utgårFör tre
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jourernas lokala utvecklingsarbete. Vi statsbidraget till de lokalaattanser
kvinnojourernas stöd- och utvecklingsarbete bör öka kraftigt. Vi har förstannat

belopp tio miljoner kr det belopp jourernautöver för närvarandeett om som
erhåller. föreslagnaDet beloppet hälften de bidragnästanmotsvarar av som
kvinnojourerna erhåller från kommuner och andra bidragsgivare tillsammans.
Med sådant tillskott till kvinnojourerna kan förutsättningar skapas förett en

stabil verksamhet vid jourerna. Vi Socialstyrelsen skallattmera anser ange
riktlinjer för hur medlen skall disponeras. Anslaget bör fördelas och utbetalas

länsstyrelserna, har systematisk uppföljningäven göra och gransk-attav som en
ning hur medlen kommer till användning.av

Även brottsofferjourer arbetar med informera och hjälpa kvinnoratt utsattssom
för våld. Alla kommuner har inte kvinnojour. Vissa kvinnor kan ocksåen
föredra vända sig till brottsofferjour i stället för till kvinnojour. Viatt en en

statliga bidrag bör tillutgå sådana andra frivilligaäven organisationerattanser
stöder kvinnor varit for våld och sexuella Härvidövergrepp.utsattasom som

åsyftas framför allt brottsofferjourer, också vissa invandrarföreningar börmen
kunna i frågakomma for statliga bidrag.

mansjourerna harInom det börjat fram verksamheter behandlingväxa som ger
för med våldsproblematik. Behandlingenmän kan minska frustrationmännens
och aggressivitet. Enligt vår mening det viktigt behandling kan erbjudasär att

Äveni frivilligahelt former.män organisationer miss-stöder mänsom som
handlat sålunda viktig insats, inte bara for förgör i frågamännen ävenutanen
kvinnorna. har också visat sig kvinnornaDet själva sökabenägnaäratt attmer
hjälp polisanmälaoch de Enligtäven kan hjälp.männen, männenvet attom

mening bör statliga bidrag kunnavår till organisationer erbjuderutgå även som
hjälp och behandling misshandlat eller begått sexuellamän övergreppsom

kvinnor.mot
Mot denna bakgrund föreslår vi organisationsbidrag tvåstatligtatt ett om

miljoner kr skall årligen sikteutgå till brottsofferjourer för verksamhet tarsom
till kvinnor be-stöd mansjourer erbjuderpå för våld och tillutsattssom som

handling för med våldsproblematik.män

Socialtjänsten har, Socialtjänstenframgår tidigare Kapitelkapitel 5ettsom av
och våld kvinnor, förövergripande för kvinnor utsättsmot ett ansvar som
våld. Vi har i kapitel ochnyssnämnda föreslagit detta fördjupasatt ansvar
tydliggörs. Socialtjänsten har också illa.särskilt för barn farett ansvar som
Kvinnojourernas arbete får värdefullt socialtjänstenskomplement tillettses som
insatser, och det viktigt enskildasamarbetet mellan socialtjänsten och deär att
kvinnojourerna fungerar föreslagitväl. I kapitlet socialtjänsten har vi ävenom

varje kommun skall särskild tjänsteman inom socialtjänsten,att utse somen
skall ansvarig för socialsekrete-ärenden våld kvinnor.rör Dessamotvara som



kvinnoroch våldFrivilliga organisationer178 mot

kvinnovâldet ochmekanismerna bakomsärskild kunskapskall erhålla omrare
initiativet tillávila dennahandledning. börDetregelbunden etttaattpersonges

myndighetermellansamverkankvinnojouren. Frågor rörsamarbete med som
mellan9 Samverkani Kapitelbehandlasorganisationerfrivilliga ävenoch

Vikvinnor.valdför motverkaorganisationermyndigheter och motatt anser
utbildningsdagartillskapa möjlighetersocialtjänsten börockså att gemensamma

våld ochi frågorhandläggare rörsocialtjänstensjourkvinnor ochför som
kvinnor och barn.övergrepp mot

in bestäm-socialtjänstlagendet iföreslagitSocialtjänstkommittén har tasatt en
bakgrundMotfrivilligt socialt arbete.stödjasocialtjänsten börmelse att avom

ankommer påarbeteutsträckning utför sådantkvinnojourerna i stor somatt
denframgåtydligt börförarbetendet lagensvisocialtjänsten, attatt avanser

stöd till bl.a. dessaekonomisktsiktesärskilt påbestämmelsenföreslagna tar

jourer.
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8 Myndigheterna inom
våldrättsväsendet och mot

kvinnor

8.1 Inledning

Våld och andra riktas kvinna kan definieras olikaövergrepp motsom en som
brott och falla under flera olika straffbestämmelser. fullständigUtan göraatt en
uppräkning kan mord, dråp och misshandel enligtnämnas brottsbalkens tredje
kapitel, olaga hot, olaga hemfridsbrotttvång, och ofredande enligt fjärde kapit-
let isexualbrotten sjätte kapitlet brottsbalken.samt

Kommissionen skall enligt sina direktiv analysera orsakerna till att storen
andel anmälningarna våldsbrott kvinnor skrivs undersöka hurmot samtav av av
långa handläggningstiderna hos de brottsutredande myndigheterna för de brottär

innefattar kvinnor. detI sammanhanget skall kommissionenövergrepp motsom
rutinerna handläggningenreda på för sådana brott kan förbättras.även ta om av

ÅklagarutredningensDet kommissionen bör beakta överväganden i be-attanges
tänkandet Ett reformerat åklagarväsende SOU 1992:61 i denna del.

8.2 Handläggningen brottsanmälanav en

Åtalsregler8.2.1

Domstolen ikan allmänhet inte initiativ fråga förpå eget ta upp en om ansvar
brott. Talan anhängiggörs i stället utanför domstolen, i regel åklaga-någonav

framställer yrkande den tilltalade skall fällas tillett attren, som om mannen
för den gärning han åtalad för. iDetta yrkande huvudsakär utgöransvar ramen

för vad domstolen har möjlighet pröva.att
brott framförDe det allt blir fråga det gäller våld och andranär över-som om
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åtalas åklagaren.därföråtal och kanallmänthör underkvinnor avmotgrepp
åtala.med pliktförenadi principväcka åtalför åklagare är attRätten att en

förundersökningsplikt.medförenadplikt i sinDenna är tur en
tillräckligaföreliggaskall detskyldig åtalaskallåklagarenFör attatt vara

Åklagaren gärningen innefattarföreliggandeställning till denskäl. måste ta om
den misstänktefinns förbevisningdenstyrkanochbrott attprövaett somav

objektivastark åklagarenBevisningen såmåstegärningen.begått attvara
skall intepreskriberadefällande dom. Brott ärsigkan förväntagrunder somen

föranleda åtal.
åtalsplikt. därBrottinskränkningar i åklagarensråderBeträffande vissa brott

såvittåtalsprövning ärsärskild ärefter s.k.förståtal får väckasallmänt nu-
inte förövatsofredande,intehemfridsbrott, äri fråga samtgrovt, somsom-

målsägandenendastfår åtal väckasbrottVid dessaallmän plats.på angerom
påkallat allmänåtalellermålsägandeangivelse ärtill åtalbrottet syn-urom

Även åtalsbestämmelser.särskildaförolämpning föreliggervid brottetpunkt.
kraftåtalsbestämmelser i årträddemisshandelsbrottvissagällerdetNär nya

åtaltilloffret brottetoberoendeväckaskanoch åtal1982, angerav omnumera
och inteintemisshandel,gälldeTidigareeller inte. att somgrovvarsom
misshandladedenbestraffas endastochfick åtalasplats,allmänförövats på om

Årsynpunkt.påkallat allmänåtaltill åtal ellerhändelsensjälv angett urvarom
kravetvarvid bl.a.brottsbalken,sjätte kapitletiförändringarskedde rad1984 en

slopades.våldtäktåtalsangivelse vidpå
föreskriven,inteskall brottmålsägande ärform för hurvissNågon ettangeen

Bedömningenmuntligen.skriftligensåvälkanangivelsen göras av omutan som
till brottetshänsyn såvälske medsynpunkt får artallmänåtal påkallatär ur

begående. Målsägan-vid brottetsomständigheternastraffets syfte tilloch som
för åtal intekan talabedömningen ochiinåtalsfråganinställning i vägs attdens

målsäganden intei de fallpåkallatdock åtalsällan kanskall väckas. Inte vara
åtal förväckaOm åklagaren övervägertill åtal. ettbrottet attvågar an-ange

villmålsäganden inteförskälenskett börangivelse hargivelsebrott attutan att
beaktas.till åtalbrottet nogaange

bestämmel-åtalsplikteni utgörsinskränkningarandra huvudtypenDen avav
reglerna sär-till skillnad frångenerellaåtalsunderlåtelse. Dessa är omserna om

typfall.angivnalagstiftningeniför vissagäller allmäntåtalsprövning ochskild

Förundersökningen,8.2.2 m.m.

vilken det bl.a.underbrottmålutredning iförundersökningMed menas en
förundersökningen ärSyftet medbrott.misstänkas förkanutreds ettvem som

åtalsfrågan,bedömningåklagarensmaterial för atterforderligtsamla avatt
dendomstolenihuvudförhandlingeninför samt attförbereda brottmålet ge

fåför honommöjliggörabevismaterial och attinblick i åklagarensmisstänkte
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justeratmaterialet eller berikat.
Förundersökningen skall, det gäller brottnär inte kan leda tillutom antassom

påföljd böter, i principän inledas så det finns anledningannan snart att anta att
brott hör under allmänt åtal förövats. Gränsenett har lågt. Kravet påsom satts
det skall finnas anledning brott förövats innebäratt i och för siganta att ett att
i någon preciseradmån brottsmisstanke föreligga.måste Gärningsmannen kanen

dock okänd, och bevisning nämnvärd styrka behöver inte finnas. Polisenvara av
kan ha fått kännedom brottet anmälan, spaning eller påom genom en genom
något Förundersökningensätt. leds polismyndigheten ellerannat åklagar-av av
myndigheten, och leder förundersökningen sköts det faktiskaoavsett vem som
utredningsarbetet polisen. Om förundersökningen har inletts polismyndig-av av
heten och saken inte enkel beskaffenhetär skall ledningen förunder-om av av
sökningen åklagarenövertas så kannågon skäligen misstänkas försnartav
brottet. Som brottmål där saken enkel beskaffenhet bl.a.anses vara av anses

Ävenmisshandel normalgraden, hemfridsbrott och ofredande. sakenav om
enkel beskaffenhet skall åklagaren ledningenöver undersök-anses tavara av av

ningen det påkallatär särskilda skäl, det blir aktuellt medom t.exav ettom
frihetsberövande.

Polisens utredare skall höra såväl kvinnan för denövergrepputsattssom som
misstänkte och eventuella vittnen. Vidare skall han eller hon frammannen ta
bevisning, såsom läkarintyg Förundersökningen skall bedrivas så skynd-m.m.

omständigheterna medger, och den skall präglas objektivitet.samt Densom av
bör inte drivas längre vad motiveratän är sakliga skäl. Såväl desom av om-
ständigheter talar den misstänkte de förärmotsom som som gynnsamma
honom skall beaktas. Utredningen skall bedrivas på sådant den intesättett att
onödigtvis medför olägenheter for dem berörs den.som av

En kallats eller medtagits till polisen för förhör skyldigärperson som att
kvarstanna under högst timmar eller, det synnerligär vikt denattsex om av

misstänkaskan för brottet tillgänglig förär fortsatt förhör, under högst tolvsom
timmar. Den skäligen misstänktär för brott vilket kan följapå fängelse kansom
läkarundersökas efter förundersökningsledarens beslut, sin vilja.även mot
Förundersökningsledaren kan besluta läkarundersökningäven målsägan-om av
den, undersökningen kan inte genomföras dennas samtycke.utanmen

Den skäligen kan misstänkas för brott skall få kännedom detta.ettsom om
Samtidigt med underrättelsen skall förhörsledaren informera den misstänkte om

han har anlitarätt försvarare. Den skäligen misstänktatt är för brottatt ettsom
har också fortlöpanderätt del bevismaterialet, dock med den inskränk-att ta av
ningen det skall kunna ske för utredningen. När "slutförhör"att hållitsutan men
med den misstänkte har han ovillkorlig del helarätt det föreliggandeatt taen av
bevismaterialet innan åklagaren åtalsfrågan.avgör Den misstänkte kan begära

utredningen kompletteras. Utredningen redovisas iatt förundersökningspro-ett
tokoll, där allt framkommit under utredningen redovisas i detalj. Sedansom
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protokolletdelmisstänkte rättdenåtal harväcka attbeslutat avåklagaren att
uppgifterfå delskallmisstänktedenFörförundersökningen. omfrån avatt

särskilt.dettabegärai regeldockhanmåsteadressmålsägandens m.m.
förundersökningen.underförhörvidStödpersonåtföljasfårMålsäganden enav

Målsägan-kvinnojourförföreträdare etc.sjukhuskurator,kanDet enenenvara
lämpligiblandnärstående kanochstödperson, även somsjälv varaden enutser

målsäganden,medskervid förhörhar närvararättStödpersonensådan. att som
målsäganden rättharLikaså attutredningen.förskedet kan utan menom

under rättegången.Stödpersonåtföljas enav
biträde försärskiltfallvissaiskallinletts ettförundersökning harNär en

målsägandebiträdeReglernaförordnas.målsägandebiträdemålsäganden om
skallMålsägandebiträdemålsägandebiträde.1988:609i lagenåterfinns om

uppenbartdet inte ärbrottsbalken,kapitletenligt sjättevid brottförordnas om
vid brottocksågällermålsägandebiträde. Dettabehovsaknarmålsäganden avatt
följa påkanfängelsebrottsbalken,kapitlenfjärdeochtredjebl.a.enligt om
till denrelationpersonligamålsägandenstillmed hänsyndet,ochbrottet om

behovharmålsägandenkanomständigheter, att avandra antasellermisstänkte
måletiintressenmålsägandens samttillskallMålsägandebiträdetbiträde. ta vara

utredningarmedsambandipåfrestningarnalindraförhjälpstöd ochlämna att
harMålsägandebiträdetbrott.integritetskränkande enochallvarligarörande

målsäganden.medförhörvidovillkorlig närvararätt att
förförbudmeddelaåklagarebesöksförbud kan1988:688 enEnligt lagen om

ellermedkontakt attsättellerbesöka personta annanannat enattperson
förbudsådantdet kanOmbesöksförbud. att ettantasdennaefterfölja person

isiguppehållaförbudtillutvidgasförbudet attfårtillräckligt attinte är avse
denställe därellerarbetsplatsbostad eller annatnärheten personsannanav en

grundpådetbeslutasbaraBesöksförbud får avvistas.brukar ompersonen
gällaskallförbudetvilkendenrisk förfinnsomständigheter motattsärskilda

dentrakasseraallvarligteller sättförföljabrott annatbegåkommer mot,att
skall handläggasbesöksförbudbegäranEnskydda.skallförbudet omsom

inkommitbegärandetfrånveckainom attbeslutetfattasVanligenskyndsamt. en
tidfårochtidsbegränsatskallBeslutetåklagaren. avse enellerpolisentill vara

med-överträdelse kanbrottbesöksförbud är etti somårhögst taget.ett avav
år.i högstfängelseellerböterföra ett

ibeslutellernedläggsdenavslutasFörundersökningen genomattgenom
leda framutredningenBl.a. kanskäl.fleranedläggaskanåtalsfrågan. Den av

kunnaskallbrottetförtillräckerintebevisningen attantagandetill attett
beslutfattaråklagare, attpolis ellerdvs.undersökningsledare, omNärstyrkas.

åtal,väckaintebeslutaråklagareeller attförundersökningen,nedlägga om
moti-intebehöverAvskrivningsbeslutavskrivningsbeslut.dettasker ettgenom

standardfor-vissarekommenderatharRiksåklagaren attutförligt, menveras
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muleringar används vid åklagares avskrivningsbeslut, åtminstoneså någonatt
RÅCgrund för beslutet kan utläsas 107.

det gällerNär brott hör under allmänt åtal har målsäganden subsidiärsom en
åtalsrätt. förutsättningarTvå måste uppfyllda. Målsäganden självmåste hosvara
åklagare eller polismyndighet ha uttryck önskan brottet skallgett atten
beivras. Vidare skall åklagaren ha fattat beslut innebär åtal inteett attsom
kommer väckas. subsidiäraDen åtalsrätten innefattar också befogenhetatt en
för målsäganden fullfölja talan i högre rätt.att

8.3 Polisens handläggning

8.3.1 Inledning

Till polisens uppgifter hör bl.a. förebygga brott och störningarandra denatt av
allmänna ordningen och säkerheten och bedriva spaning och utredning i frågaatt

brott hör under allmänt åtal lämna allmänheten skydd, upplys-samt attom som
ningar och hjälp, sådant bistånd lämpligen kannär polisen. Vidannan ges av
påstående eller misstanke brott skall anmälan, och förutsätt-upprättasom en om

finnsningar inleds förundersökning. Anmälningar brott kommer till polisenom
i första hand från dem blivit för brott eller från vittnen, ävenutsattasom men
från olika samhällsorgan, såsom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
Åklagarmyndighet, polismyndighet eller enskild polisman kan också göraen
anmälan.

Som framgått tidigare kapitel det långt ifrån alla brottär kommerettav som
till polisens kännedom. Särskilt låg anmälningsbenägenheten bland kvinnorär

för våld eller andra någon de har eller har haftövergrepputsattssom av som
relation till. finnsDet också belägg förnära mörkertalet, dvs. doldadenatten

brottslighet inte tillkommer polisens kännedom, vidbetydligt högreärsom
våldtäkter där bekanta med varandra vid s.k. överfallsvåldtäkter,är änparterna
där inte bekanta med varandra. Kvinnovåldskommissionen harärparterna mer
ingående redogjort för dessa förhållanden i det avsnitt behandlar omfatt-som
ningen våld kvinnor Kapitel 3.motav

Ett brott begås kvinna kan i enlighet med vadmot sagtssom en som ovan
komma till polisens kännedom flera olika Kvinnanpå kan självsätt. göra en
anmälan. Också någon anhörig, bekant eller till kvinnan kan göragranne an-
mälan eller på rikta polisens uppmärksamhet de missförhållandensätt påannat

råder. de fall polisen kallatsI till bostad med anledning detattsom en av
förekommit "bråk" i bostaden kan omständigheterna visa kvinna utsattsatt en
för våld eller andra övergrepp.

Kanadensiska undersökningar vid handen kvinna blivit slagen iattger ge-en
nomsnitt 35 innangånger hon själv kontaktar polisen för hjälp. Orsakernaatt
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ochsvårgripbara,ochmångaanmäla brottetinte ärväljerkvinnatill attatt en
få slutallt påframförbrottetanmälerhonmålet attkvinnor närför ärmånga

straffad.medhar levtellerhon leverfåhandinte i förstaochvåldet att mannen
honförskuld delsochskamkännerkvinnan attockså såkanDet attvara -
förskuldensigsjälv påoftaför honocksåmisshandlas, tar"låtit sig" attmen
förrädd, såväldessutomkvinnanOfta ärförblivithon övergrepp.utsattatt

rättsväsendetmedeventuell kontaktvadförfrånrepressalier ensommannen
familj.för hennessjälv ochför henneinnebärakan komma att

informationsupp-viktigpolisendärförharkvinnanmedsina kontakterVid en
i olikaskyldigheterrättigheter ochkvinnansgällerdetminstgift, inte när

åtgärdsprogramsärskildaharpolisdistrikt upprättatFleraavseenden. som
misstankeärenden rörhandläggninganvändning vidtillkommer omsomav

be-gäller1994juliSedan den 1kvinna.andravåld och övergrepp nyamot
Bestämmelsermålsäganden.tillunderrättelserochinformationstämmelser om

polismyndighetenförskyldighetökadmedför attinförts,sålundahar ensom
informerasskallKvinnanrättigheter.hennesmålsägandeninformera numeraom

enskiltföra talankanförutsättningarvissaunderåklagarensåväl omattom
brottsskadeersättning.statligfåmöjligheterhenneshenneanspråk attsom om

fåskall kunnahonförgällerreglerdeinformeras attskall honVidare somom
meddelaskunnaskallförreglernamålsägandebiträde och att mannenett om

understödpersonhasin rättinformerasskall attbesöksförbud. Hon enom
erhålla allmänmöjlighetersinaoch rättegången, attförundersökningen om

andraochorganisationermyndigheter,vilkarådgivningochrättshjälp samt om
fåbegäraockså kunnaskallKvinnanhjälp. attochstödhennelämnakansom

falli deelleravvikerhäktadelleranhållengripen,underrättelse manom en -
utanför anstalten.vistasanstaltiintagenärmannen -

underfattasÄven beslutunderrättadblimöjlighetermålsägandens att somom
skall tillfrågasMålsägandenförbättrats.ärendet hardethandläggningen egnaav

förundersök-nedeller läggainledaintebeslutgällerdetbeslutvilka att enom-
gällerDetsammaunderrättadvill blihonåtalväckainteellerning om.att -

Uppgif-målet.idomochhuvudforhandlingförtidpunktunderrättelse omom
skyldigDomstolen ärförundersökningsprotokollet. attiantecknasskallterna

i målet.utgångendet,begärtharmålsägande,underrätta omsomen
Ommedger.omständigheternaskyndsamtbedrivas såskallUtredningen som

vilketsnabbt,handläggasärendetkommerhäktas attmisstänkteden mannen
andraIdagar.färdigställd inom 14skallnormaltutredningeninnebär varaatt

förundersökning avsevärt.avslutadochanmälanmellantidenvarierarfall

kvinnorförskyddSärskilt utsatta8.3.2

innebärhottrakasserier ochförföljelse,våld,förkvinnor utsätts somMånga
och/ellerpersonligtangelägetbedömtsharosäkerhet. Det attochotrygghet
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situationer.erbjudas kvinnor i särskilttekniskt skydd kan utsatta
Göteborgs1992 länstyrelserna i Stockholms,Regeringen uppdrog därför år

1992/93under budgetåretMalmöhus och Västernorrlands länoch Bohus, att
hotade kvinnor i syfte klarläggagenomföra försök med livvaktsskydd för att om

kvinnor.kunde beredas vissa särskilttillräckligt skydd såpå sätt utsattaett
sammanställaförsöksverksamheten ochRikspolisstyrelsen skulle samordna

Rikspolisstyrelsensredovisats iutvärdering denna. Uppdraget har rapportav
kvinnormed livvaktsskydd för hotade1993:6 Försöksverksamhet m.m.

omfattaefter handanslogs tio miljoner kr, och den komverksamhetenFör att
överfallslarm, skydds-skydd kvinnor,vissa andra metoder för såsomockså

iVid polismyndigheterskalskydd för bostäder. allahundar och ökat s.k.ett
kvinnor ochtrygghetspaket, till hotadelånar larmutrustning, s.k.landet utman

fördelasdisponibla. juni 1995utsträckning -till 280 paket I-i mindre män. är
skyddstelefoner polismyn-antal påytterligare 105 trygghetspaket och ett extra
har framför allt baserats påFördelningen trygghetspaketendigheterna. av

fall misshan-statistik antal anmäldarespektive läns invånarantal och över av
bekant med gärningsmannen. Utrust-kvinnor inomhus där kvinnandel ärmot

väskornaspecialutrustadeför totalt sju miljoner kr. Dening har inköpts ca
enligtPaketen hartelefonsvarare, larmanordninginnehåller mobiltelefon, m.m.

utsträckning avhålliterhållit utrustningen i männenfrån dem storutsagor som
känthar kvinnornatrakassera dem. Dessutomfrån angripa eller på sättannatatt

försöks-Livvaktsskydd till kvinnor har underochsig betydligt lugnare tryggare.
tillskyddshundar överlämnats tvåtillfällen. Vidare harperioden vidgetts tre

hotade kvinnor.
polis-tyderundersökning finns ingenting påEnligt Rikspolisstyrelsens attsom

Antaletkvinna skydd.krav för beviljamyndigheterna ställt för höga att en
förhållande-Orsakerna tillskydd obetydligt.avslag framställningar är attom

varförtilltroligen i stället desammahjälp polisenkvinnor sökt hos ärvis som
Bristande infor-iför våld hemmet.inte anmäler de blivitkvinnorna utsattaatt

inledningsskedet,iskydd kan, i fallerhållamöjlighetenmation vartattom
denna möjlighet.fler kvinnor söktha bidragit till inteockså att

brottsförebyggandeförväntas ha direktolika slag kanskyddsåtgärder enav
skyddbevakning eller fårsnabbt ställs underOm hotad kvinnaeffekt. annaten

betydligtminskar sålunda riskernatillkalla hjälpmöjlighet snabbteller attatt
Åtgärderna hai sig kan ocksåskadad.skall bli angripen ochhon antas en

de iskyddNackdelarna med de olika äravskräckande verkan. atttyperna av
levabehov kunnakvinnans integritet ochgrad inverkar menligtolika attav

vanligt.precis som
kvinnaerbjudakan bli aktuellttypfall i vilka dettalarMan atttre enom

gällerskydd. Det
hotellerförsök till sådantvåldsangrepp,i samband medakut ett angrepp

frihetsberövas,gärningsmannenkvinna till dessallvarligt våld attmot enom
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akut i samband med kan farlig för kvinna, avvikeratt en man, som vara en
från anstalt eller sjukhus,etten

risk för våldsangrepp kvinna kan föreligga, hot-när ett mot en anses men
bilden inte har sådan styrka rättsliga frihetsberövandeåtgärder i formatt ettav

frågakan komma i vid tillfället.av mannen
Skyddsåtgärderna bör normalt inte enda åtgärd, de bör ingåsättas utansom

i nätverk stödåtgärder syftar till lösa kvinnans problem också påett attav som
längre sikt. kanDet gälla stödjande och hjälpande åtgärder medicinsk,av
kurativ eller praktisk ekonomisk och juridisk hjälp.natur samt

RikspolisstyrelsensAv kan utläsas de effekter med deuppnåttrapport att man
metoder för skydd hotade kvinnor väl uppställda krav.prövats motsvararsom av

För närvarande försöksverksamhet i fyra län medpågår en pepparspray som
delas till kvinnor i särskilt situationer. enligtPepparspray utgörut utsatta vapen

vapenlicens.vapenlagstiftningen och förutsätter Kvinnor tilldelas trygg-som
hetspaket får låna sedan de fått utbildning i och hur fårnärpepparspray sprayen
användas licens för använda sådant för skyddsändamål.samt att ett vapen

Bland andra direkt för kvinnor kanåtgärder skyddutgöraatt ettsom avser
besöksförbudet möjligheterna erhålla hemlig adress och bytanämnas attsamt att

identitet. Beträffande Kapitel 10 Sekretessen våldsistnämnda åtgärder ochse
kvinnor.mot

De skyddsåtgärder beskrivits inskränker i första hand rörelsefrihetensom nu
för den kvinnan. finns inte i första handdock skyddsåtgärderDetutsatta som

till besvär för kvinnan, för angriparen. sådan åtgärd punktbe-Enär ärutan
vakning, åtgärdendock kräver mycket personalresurser. Förutomstora attsom

resurskrävande finns dessutom risk undkommer denär atten mannen som
bevakar honom.

medflera i USA, bl.a. Colorado, har bedrivit försöksverksamhetI stater man
besöksförbud. Såväl denelektronisk övervakning har meddelatsav personer som

presumtive angriparen offret bär mottagarutrustning kring handledenpåsom en
utrustningeneller vristen. Om kommer för varandra ellernäraparterna om

manipuleras varningssignal. Eftersom erfarenheterna försöksverk-utlöses en av
samheten varit fortsätter sådan övervakning.goda verksamheten medman

uppnå8.3.3 for förbättratFörsöksverksamhet att ett

kvinnorskydd för utsatta

försöksverksamhet vid Eslövs polismyndighet syftarNyligen påbörjades somen
för Rikspolisstyrelsenstill förbättrat skydd kvinnor. Enligtuppnåatt ett upp-

goddragsbeskrivning arbetsmetoder och arbetssätt utvecklas skallskall som ge
brottsförebyggande och brottsförhindrande effekt. Försöksverksamheten, som

1995, inleddes med olika utbildningsinsatser.pågår under hela år
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delmycketinledningsvisuppdragsbeskrivningen konstateras storI att aven
"återtar"målsägandengrundkvinnomisshandelsfall läggs nedanmälda attav

kvin-dettaOfta berorutredningen.vill medverka ioch intesin anmälan att
kvarsig tvingadskäl kännerandraekonomiska ellersociala, att stannanan av

visar våldetErfarenhetengärningsmannen.relation medfortsätta sin motoch att
uppdragsbeskrivningenenligtkanofta Dessutomkvinnan se enmanupprepas.

våll-misshandel,slutar medinte sällanvåldetupptrappning grovtgrovsomav
misshand-denmord. Förutomfall dråp ellereller idöd värstaande till annans

Missbrukdåligt.mycketfamiljen mårofta ifinns barnlade kvinnan avsom
det vidare.ofta,förekommerdroger sägssprit eller andra

skall minska.misshandelnupprepademålsättning denharProjektet attsom
underlag förbättreskall åklagarenfrån polisendokumentationbättreGenom ges

orsakellerrädslamålsägandenärendet till åtal, tardriva även annanatt avom
Handläggnings-i utredningen.medverkainte villberättelse ochtillbaka sin

organisationerochmyndighetermed andraSamarbetetskall förkortas.tiderna
förstärkas.skall

bevissäkringförmetoderåklagarmyndigheten prövassamarbete medI nära
anmälningsupptagning ochstillbildsvideo vidvideofilmning ochmed bl.a.

ochskadorhändelseförloppsåvälkanHärigenomförundersökning. t.ex.som
medocksåoch kropp kan göraskläderSpårsäkring pådokumenteras.smärta

iskallbrottsplatsen görasUndersökning påvideodokumentation.hjälp av
Möjlig-hittills.noggrannhetmed änutsträckning och störrebetydligt större
tidigareutsträckningi änskall beaktastvångsmedel störreanvändaheterna att

samhälletsmarkeraärendet och forhandläggningsnabbför att synatt aven
och all-rättsläkaremedskall samarbetaPolisenvåldsbrott.dessa typer av

mänläkare.
fortfarandedehosskallhembesök görasKontaktskapande oavsettparterna, om

företrädesvisskall görasBesökenskilda vägar.eller har gåttsammanbor av
utredningenEftermisshandelsärendet.handläggerpolispersonal attsomsamma

intresseorgani-ellersocialjänstenpolisen,kontakt medskall fortsattslutförts en
andrasamverkan mediviktigt polisenske. Detsation geratt organanses
ekonomiskt. Attsocialt ochbehövakanhjälp hondendet stöd ochkvinnan som

polisen.främmande förintepsykolog börochmed kuratorsamarbeta vara
polisenMedförhärskande.skallarbetssättetproblemorienteradeDet somvara

skall intePolisen"problemfamiljer".identifierainitiativtagare prövar attman
våldsbrottsamhällets påangeläget"medling". Detvid åtgärden är att synstanna

andravåld ochgäller övergreppdetgenomslag mottydligt även närfår ett
i deras hem.kvinnor

socialförvaltningen,åklagarmyndigheten,medi samarbetefullgörsUppdraget
brottsofferjourenochkvinnojouren representantervårdcentralen, samthovrätten,

Rikspolisstyrelsenprojekt vidmed deocksåSamverkan skerför kyrkan. som
jfr nedanregisterdatoriseradeolikautvecklandetsikte påbl.a. typertar avav
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avsnitt 8.3.5 Några datoriserade polisregister. Efter uppdragets slut skall
arbetet utvärderas.

8.3.4 Polisens i Englandarbete och Canada

England

Polisen i England har under de tio iåren hög grad uppmärksammatsenaste
frågor våld kvinnor. harrör Man det inte ovanligtärmot noterat att attsom
polisen uppfattar våld förekommer i hemmet socialt problem ochettsom som
inte polisiär angelägenhet. Socialarbetarna upplever sin sida oftaå attsom en

sigdet rättsligt problem bör handläggas polisen. Resultatetrör ettom som av
sådant blir den kvinnan hjälp alltmedansynsätt står honett att utsatta utanav

skickas från den myndigheten till den andra. Det kan skönjas motviljaena en
hos berörda yrkeskategorier för kvinnor för våld ochutsättsatt ta ansvar som
andra i hemmet.övergrepp

En arbetsgrupp inom Metropolitan Police polismyndigheten i London på-
talade redan i mitten 1980-talet det förelåg behov förbättraatt ett attav av
polisens arbetssätt det gäller våld i hemmet domestic violence.när utövassom
Gruppen rekommenderade förbättrade rapporteringsrutiner, upprättandet av en
myndighetspolicy, förbättrad utbildning och utökat till brottsoffren.stöd Polis-
myndigheten har därefter utarbetat särskilda guidelinesåtgärdsprogram för
ärenden våld ikvinnor hemmet. avsedda komma tillrör Dessa ärmot attsom
användning i de olika polisdistrikten, och syftet effektiviteten iöka arbetetär att
med denna kategori polisärenden. erinrar inledningsvis kvinnorMan attom som
blivit för våld i hemmet befinner sig i betydligt sårbar positionutsatta en mer
jämfört med andra brottsoffer. Vidare brott kvinnor i deraspoängteras att mot
hem allvarligare andra brott såtillvida brottsoffretär lever med denän att man

begår brott henne.motsom
År 1987 utarbetade myndigheten policydokument innehöll mål förett som

polisens handläggning ärenden våld kvinnor. dokumentetI slåsrör motav som
fast likabrott begås i någons hem straffvärt brottär ägeratt ett ettsom som som

centrala principer förs fram;Treute gatan.rum

Polisen bör intervenera i stället för försöka medla i ärenden innefat-att som
våld kvinnor,tar mot

Stödet till brottsoffren informationbör utökas, och uppföljningt.ex. genom
ärendena,av

Polisen bör samarbeta med andra myndigheter organisationer ioch syfte att
öka stödet till kvinnor.utsatta
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En utvärdering har gjorts hur policydokumentet har inverkat detpå lokalaav
polisarbetet och vilka resultat blivit följden. Utvärderingen visadesom

kvinnorna blivit motiverade polisanmälanatt göra deatt attmer en om
blivit för våld i hemmet,utsatta

polisen i större utsträckning verkligen upprättade anmälan,att en
antalet gripanden ökade,att
polisens avskrivningar mål minskade och fler ärenden gick vidareatt attav

till åklagaren för beslut.

Särskilt tydliga dessa skillnader i polisdistrikt inrättat särskilda avdel-var som
ningar för ärenden våld kvinnor.rör motsom

Sådana särskilda enheter för ärenden våld kvinnorrör Domesticmotsom
Violence Units har vuxit fram inom flertal polisdistrikt i England. Inomett en
sådan enhet arbetar vanligen eller poliser,två i regel kvinnliga poliser,en som

specialiseradeär på ärenden våld ochrör andra i hemmet.övergreppsom
Enheterna kan placerade i anslutning till polisens lokaler eller i polissta-vara en
tion har inrättats särskilt för detta ändamål. I vissa fall kvinnantassom emot

icke-polisiär personal. Vid dessa enheter kan kvinnan också erbjudas socialav
och juridisk rådgivning. Kvinnan har möjlighet i lugn och fundera påatt ro om
hon skall anmäla brottet inte.eller

Undersökningar visathar stöd kvinnan erhöll från polisen, destoatt mer
sannolikhetenstörre hon fullföljde sin anmälan och gick vidare sinmedattvar

sak till domstol. Det bör i England det förutsättning förärnoteras att atten
våldsbrott, har begåtts i hemmet, skall föras vidare till åtal och dom attsom
kvinnan brottet till åtal.anger

År 1993 hade 62 Londonpolisens 69 polisdistrikt särskilda enheter för hand-av
läggning ärenden våld och andrarör kvinnor i hemmet.övergrepp motav som
I landets övriga 42 distrikt uppgick antalet enheter till 20. Personalen på en-
heterna är på den särskilda problematik förenad med dessaärexperter som
polisärenden och kan bistå med utvecklat stöd till kvinnor. kanDenett utsatta

råd till de polismän för brottsutredningarna och biståkan medge som ansvarar
kunskap till dem handhar polisutbildningen. Poliserna depå särskildasom
enheterna också för samverkan kommer till stånd med andraattansvarar myn-
digheter och organisationer, kommer i kontakt kvinnormed förutsättssom som
våld.

Det arbete utförs enheterna har påverkat övrigt polisarbete positivtsom
effektivtpå överföra det nämnda policydokumentetssätt innehållatt ettgenom

till praktiskt fältarbete. En betydlig förbättring servicen till allmänheten harav
blivit följden.

statligtI cirkulär från 1990 till allaår polischefer i England rekommendera-ett
des alla polismyndigheter skulle policydokument förupprätta handläggningenatt

ärenden våld inom familjen. Sådanarör dokument syftar till påverkaav attsom
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ikommerpolismänenskildabeteendet hosochattitydernaförändraoch som
innehållacirkuläretenligtbörPolicydokumentenärenden.med dessakontakt

erinringar om

frånderas barnbrottsoffren ochskyddaövergripande plikten ytter-den att-
våld,ligare

andrafamiljen påvåld inomallvarligtlikanödvändigheten somatt seav-
våld,former av

gärningsmannen,gripamöjligheternaanvända sigvikten attatt avav-
kvinnan,och denvåldsammaförlika den utsattai sökafaran att mannen-

uppföljningmöjliggörregisterföringomfattandebetydelsen avsomenav-
ärenden.dessahandläggermyndigheteneffektivthur

ochmyndigheterandramedsamverkauppmanades ocksåPolischeferna att
och övervägabrottsoffrentillgäller stöddetorganisationer attnärfrivilliga

våldärenden rörhandläggningenförenhetersärskildaupprättandet somavav
ändrabehovoch vidpolischeferna överuppmanadesVidarei hemmet. att se

grad.allt för högiskrivsärendenförhindrasyfterutinerna i attatt av
polismänenskildaattityderna hosvid handen1993frånutredning årEn attger

harPolismännenstatliga cirkuläret.anledning detmedminstinteförändrats, av
ochvåldallvar övergreppmedoch störreuppmärksammablivit somsermer

i deras hem.kvinnorriktas mot
uppgifterolikaregistreringförmetoderutvecklatEngland harbl.a.I avman

datori-Med hjälpSystem.WarningDomestic Earlyfamiljenvåld inom avav
relationerivålduppgifter nära samtlagrasinformationssystemserade om

polisenutryckning kanVidåtgärdervidtagnatidigareinformation enm.m.om
adressutryckning tillskett någondetdataskärmenviakontrollera sammaom

tillfället.vid detvidtogsåtgärdervilkatidigare och som

London-polisenharsexuella övergrepputredningar rördet gällerNär som
chaperonesutbildningsärskildPolispersonal medrutiner.särskildatillskapat

förför offrenstödpersoneroch fungerartillgänglig dygnetfinns runt som
alltframförharvälbefinnande ochoffretsförStödpersonensexualbrott. ansvarar

respekt.ochmed hänsynbehandlasoffrettillseuppgifter. Den ärtvå attattena
samlaoffret och på sättmedförhör annatuppgiftenandra ärDen att genom

rättegång.åtal ocheventuelltförgärningsmannenbevismöjligabästa mot
polispersonalen. Denutredandemed densamarbetehar näraStödpersonerna ett

information.skriftligmuntlig ochbådefårsexualbrottförblivit ettutsattsom
knutnaavdelningar, ärutrustadesärskiltiLäkarundersökningen äger somrum
manligochkvinnligmellanväljaOffret harpolisstationer. rätttill vissa att enen

medkontaktfåoffretsedanhjälperStödpersonernaundersökningsläkare. att
hjälp.ochstödfortsattoffretkanorganisationerochmyndigheter gesom
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Canada

I Canada våldär kvinnor och barn brott så speciellamot som man anser vara
till sin karaktär de kräver särskilda från polisens sida. Dettaatt synsättresurser
har återverkat polisutbildningen,på och utgångspunkt utbildningär måsteatten
ske alla nivåer inom polismyndigheten, inte minst för polischeferna.

polisutbildningenI ingår bl.a. kunskap den speciella våldscykel ärom som
typisk för det våld utövas kvinnor imän relationer.nära Polisenmotsom av

ocksåmåste ha specialkunskaper olika kulturella skillnader det gällernärom
attityder till våld kvinnor. Slutligen måste de ha kunskaper det skyddmot om

kan erbjudas kvinnor.utsattasom
Särskild handledning och stöd till poliser arbetar med dessa ärenden harsom

uppmärksammats. Ett stöd från kollegor och överordnade vid behovgott samt -
kvalificerad handledning från utomstående kan motverka och utbränd-stress-

het. En polis fått specialutbildning och har arbetat med ärendensom som som
våld kvinnorrör och barn bör karriärmässigt.mot anser man gynnas

detMan på klara medär ärenden våld i hemmet interör endastatt ärsom en
polisangelägenhet också berör arbetet inom flertal olika myndigheter ochutan ett
frivilliga organisationer. Det därför viktigtär poliserna i arbetatränasatt att
tillsammans med andra och de kontinuerligt utbyter erfarenheter med andraatt
yrkeskategorier. Poliserna kunnamåste hänvisa kvinnorna till olika samhällsor-

kan bistå med stöd och hjälp.gan, som
Även i Canada har polisen olika hållpå särskilda enheter förupprättat ärenden

våld och andrarör kvinnor.övergrepp Olika modeller för sådanamotsom
enheter har och utvärderats.prövats Undersökningar visar vissa enheteratt

fungera bättre andra. Det gäller framförän allt enheter bemannadeärsynes som
med socialarbetare arbetar inne på polisstation.som en

8.3.5 Några datoriserade polisregister

Som framgått har i bl.a. England utvecklat metoder för registreringovan man
Ävenvåld inom familjen Domestic Early Warning Systems. Sverigei harav

flera olika datoriserade polisregister tillkommit under de åren.senaste
relativtEtt för registrering brottsanmälningar Rationellnytt system av an-

mälansrutin, RAR finns i dag i form lokala databaserade i varjesystemav
polisdistrikt. I detta registreras alla anmälningar brott polisensystem om som

skyldigär Registrets ändamål tillhandahållaär uppgifteratt ta attupp. som
behövs för polisens brottsutredande verksamhet, för service allmänheten och
för i enlighet med lag eller förordning lämna uppgifter till andra myndig-att
heter. Vidare syftet registretmed tillhandahållaär uppgifter för polismyndig-att
hetsärenden föroch planering uppföljningoch verksamheten inom polisväsen-av
det för statistik. Registret tillika polismyndighetens diarium.utgör Person-samt
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och gallrasavslutatsharärendetill dessi registretkvarliggeruppgifterna att ett
avslutats.ärendet harefter detfem år attsenast

och doku-registreringförutvecklashåller pådatabaseratEtt attsystemnytt
ingripande-förRutinverksamhetordningspolisensframför alltmentation av

närvarande vid någrabedrivs förförsöksverksamhetochRIM,meddelanden, en
ingripan-ochuttryckningaruppgifterinnehållerRegistretpolismyndigheter. om

registret hämtasbostad kantillkallaspolisenpolisen Närden gör. urensom
syftenaEttadress.tillutryckningartidigareupplysningar avsammam.m.om

tillbidrakaninformationssystemutvecklamed RIM meraär ett enatt som
uppmärk-Särskildverksamhet.ordningspolisensstyrningresultatorienterad av

aktivite-prioriteringaktivitetskoderochhändelse-skall samtsamhet ägnas av
dennaoch hurhändelseroförutseddaolikainformationHanteringenter. omav

utredas.skallkännedompolisenstillinformation kommer
olikaregister,databaseratframtagande ännuprojekt förEtt ett som avserav

utrednings-Datoriseradbrottsutredningochförundersökningunderåtgärder -
kanochtill RAR-systemetanknyterinletts. DURnyligenharrutin, DUR ses-

Utvecklingsarbetetdettavidareutvecklingfortsättning och system.avsom en
syftarProjektarbetetåklagarväsendena.polis- ochmellansamarbeteisker nära

ochhandläggningstidernaförkortautredningsarbetet,effektiviseratillbl.a. att
aktiv.förundersökningenledningengöra merav

registersys-rörandeutredningocksåkan nämnassammanhanget attI nyaen
förställetimisstankeregisterochkriminalregister person-ettett nytttem --

ingåruppdragetinom kort. I atttillsättaskommerbelastningsregistretoch att
hjälpmedspaningsuppgiftervissaregistreringfrågor avöverväga avavsersom

ADB.

ochövervägandenKvinnovåldskommissionens8.3.6

förslag

åtgärdsprogram,särskildautarbetabörpolismyndigheternaVi attanser
handläggningenvidvidtapolisen böråtgärdervilkabeskriver somsom

polismyndigheternabörVidarekvinnor.våldärenden rör motsomav
till kvinnorriktadeinformationsbroschyrer ärsärskildautarbeta somsom

Viandraochför våld övergrepp. atthar anserutsatts
behandlasbörkvinnoroch andravåld övergrepp motärenden rörsom

skyndsamt.
förmodellerutarbetauppdragipolisdistrikt fårnågot attVi föreslår att

våld.förkvinnor ärbemötandekvalificerat utsattasärskilt somett av
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dennaInom för försöksverksamhet torde förutsättningar finnas attramen
vilketäven pröva på användningen olika registersystemsätt på ettav

effektivt kan användas i kampensätt kvinnovåldet.mot
föreslårVi vidare försöksverksamhet med intensivövervakning meden

elektronisk kontroll beträffande inte kan förmåsmän respekterasom
meddelade besöksförbud. Vi Rikspolisstyrelsen bör iattanser ges upp-
drag utreda förutsättningarna för sådan försöksverksamhet. Eventu-att en
ellt skulle fördelar kunna vinnas sådan försöksverksamhet samord-om en

med den verksamhet med intensivövervakning vissa fängelsedöm-nas av
da pågår.som nu

Vi rutiner bör skapas det möjligt förgöratt snarastanser som en
kvinna snabbt få tillgång till den skyddsutrustning hon Vibehöver.att

också möjligheterna liwaktsskydd bör finnas kvar i deatt attanser
allvarliga fallen, där metoder mindre ingripande otill-är ärmest som

räckliga.
enligtDet också mening angelägetär vår analysera hurnärmareatt ett

effektivt skydd utformasbör för olika kvinnors behov. Det behövs en
utvärdering de förmetoder skydd kvinnor hittillsnoggrann av av som

har och vi föreslår Rikspolisstyrelsen ianvänts, samarbete medatt
Brottsförebyggande rådet får uppdrag sådan utvärdering.göraatt en

Bekämpandet våldsbrottsligheten, liksom brottslig-den ekonomiskat.ex.av
heten, har hög prioritet under Att komma till med dessaår. rättagetts senare

brottslighet har mycket viktig uppgift för polis, åklaga-typer ansettsav vara en
och andra myndigheter. Resurser har tillförts för utveckla brottsbekämp-attre

ningen inom dessa områden. Våld och andra kvinnorövergrepp är ettmot
utbrett problem i samhället. I tidigare kapitel har vi problempåpekat dettaatt
för sigmed kostnader för ochsåväl kommunernas socialtjänst hälso-stora som

Ävensjukvården. för rättsväsendet torde kostnaderna för drabbardet våld som
kvinnor betydande. Kapitel föreslagitI 3 Problemets omfattning har vivara en
ökad könsuppdelning stati-kriminalstatistiken. Med sådan förbättringav en av
stiken kan samhällets kostnader för våldet kvinnor synliggöras.även mot

När det gäller bekämpa våld kvinnor nödvän-det enligt meningär våratt mot
digt anlägga liknande skett i fråga våldsbrottslighetsynsättatt ett som om annan

ekonomiska tilloch den brottsligheten. Med bredare för kommaansats atten
med våldet kvinnor kan betydligt fler fall uppdagassådana brotträtta mot av

ekonomisktoch beivras eller förhindras. medföra såvälDetta torde besparingar,
i fråga personligt lidande. kvinnorAnmälningar våldsbrott motsom om om
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hög prioritetbrottslighet överhuvudtaget måstesådanoch bekämpandet gesav
ske olikakan och måste påi polisarbetet. Detta sätt.

polisledningeninställning den högstagivetvis denbetydelseAv största är som
ärendenoch handläggningprioriteringuttryck för det gällernär somavger

myndig-Samverkan mellankapitel Kapitel 9kvinnor.gäller våld I nästamot
behandlar vi be-våld kvinnorför motverkaoch organisationerheter motatt

förnivån. Vi redovisar skälden nationellapolicydokumenthovet attav
utarbeta nationellacentrala myndigheter böroch andraRikspolisstyrelsen

myndighetsområde detriktlinjer för respektive närpolicydokument, som ger
tidigare infor-kanvåld kvinnor. Härgäller bekämpningen nämnasmot enav

ochRikspolisstyrelsen, Riksåklagaren Dom-Socialstyrelsen,mationsskrift som
1985, ochuppdrag utarbetade årstolsverket regeringenspå genomsom senare

Informationsskriften harreviderad form.ijustitiedepartementets försorg getts ut
nationellt policy-rättsväsendet.utbildningssammahang inom Etti olikaanvänts

skrift, kom-kan väl bygga dennaför polisområdet på ävendokument t.ex. om
uppgifter måstepolisspeciñka göras.siktepletteringar tar mersom

skallsådant dokumentfram lokalt. Avbehöver ocksåPolicydokument etttas
prioriteratpolissynpunktfrånvåld kvinnor ärdet framgå ettsettatt mot om-

polismyndigheterna också utarbetapolisarbetet börråde. underlättaFör att
frågakan komma ibeskriver de åtgärdersärskilda åtgärdsprogram, somsom

ärenden våldhandläggningenpolisen bör vidta vid röroch motav somsom
utarbetas och innehållakvinnorna börmed information tillkvinnor. Broschyrer

kanorganisationerolika myndigheter ochtelefonnummer tilluppgifter somom
möjligheter tillinformation vilkabroschyrenstöd. Likaså börråd och omgege

medbistå med.polisen kan Processenfinns tillgå ochskydd attatt somsom
informationsmaterial harochåtgärdsprogramutarbeta policydokument, annat

kunskapen hos personalenden allmännaför ökabetydelse också attstor om
kvinnor.våldet mot

för våld harinsatser för kvinnorpåtagligt polisens utsättsDet är att ge-som
dockFortfarande återstårunderkvalitativ förbättring år.nomgått senareen

mycket göra.att
hand-våld kvinnor skallgällerför polisutredningarMycket talar motatt som

specialiserat sig inomfallenhetsärskild kunskap ochpoliser medläggas somav
handläggarna fårspecialiseringfördel medsjälvklar ärområdet. En att enen

skickliga hanterakunniga och påblir särskiltinnebär deerfarenhet attattsom
kvinnornadet för deSamtidigt framhållasmåstejust sådana ärenden. utsattaatt

med hari kontaktde kommerföreträdare för polisenviktigt varjeär att som
bostad därtillordningspolis kallasområdet. Denkunskaper på enensom

polismannen hautredandelikaväl denför våldkvinna måsteutsatts som --
våld kan påverkaoch huri allmänhetvåld kvinnorkunskaper mot omom

förstå-hautredningsmannenordningspolisen ochSamtidigtkvinnan. måste --
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else för och insikter i vad kommer krävas kvinnan under den fortsat-attsom av
rättsligata processen.

alla förundersökningarFör gäller generellt krav skyndsamhet. Sompåett
tidigare skall förundersökningennämnts bedrivas skyndamtså omständig-som
heterna medger. Vi återkommer i avsnittet åklagarnas handläggningom av
ärenden våld kvinnor till frågan det bör finnas bestämda tidsfristermotom om
för forundersökningar i dessa ärenden. Såvitt polisens handläggning finnsavser
dock anledning redan framhållahär vikten ärenden våld ochatt rörattav som
andra kvinnorövergrepp behandlas skyndsamt.mot

Från olika håll inte minst från kvinnojourerna har det efterlysts bättre re-- -
gistrering upprepademän gånger hotar och trakasserar kvinna. Somav som en
framgått har i bl.a. England utvecklat metoder för registrering vadovan man av

där kallar familjevåld. l särskilda datasystem lagras information tidiga-man om
vidtagna åtgärder kan betydelse för polisarbetet ire m.m., som vara av sam-

band med utryckningar och vid anmälningar brott kvinnor ocksåmotom men
Ävenfor polisens brottsförebyggande verksamhet och utredningsarbete. i

Sverige har olika datoriserade polisregister tillkommit under tid.senare
Register anmälningaröver kvinnomisshandel och ingripandenöverom som

polisen i sådana ärenden kan bidragör till öka polisens kunskap före-att om
komsten sådant våld och bidra till tidiga och därmed effektivare insatser förav
de kvinnorna. System kan medverka till effektivare utredningutsatta som en av
dessa brott också viktiga. det föregåendeär l har beskrivits några system som

under utveckling.är Register denna bör kunna polisen värdefulltypav ge
bakgrundsinformation det gäller skydda och stödjanär kvinnor utsättsatt som
för våld i sina hem. Bl.a. kan polisen i samband med förestående hembesökett

information kvinnan tidigare gjort anmälannågon våld ellergenast om om
hot eller polisen tidigare haft anledning ingripa inågon denatt motom person
aktuella bostaden.

Framför allt i England finns särskilda enheter med personalnämntssom som
har specialkompetens arbeta med ärenden våld och andrarör övergreppatt som

kvinnor. Förekomsten sådana enheter har på positivt bidragit tillmot sättettav
utveckla och förbättra polisens handläggning ärenden innefattaratt av som

kvinnovåld. Särskilt i kombination med centralt utfärdade policydokument har
verksamheten positiva resultat. Vi har funnit det finns anledninggett att att

i landvårtäven sådant arbetssätt.pröva Vi föreslår därför polisdis-någotett att
trikt får i uppdrag utarbeta modeller för kvalificerat bemötande kvin-att ett av

förär våld. Viss polispersonal skulle, efter det fåttdeutsatta attnor som
särskild utbildning, kunna för övrigutgöra personal i dessa ärenden.en resurs
En möjlighet, med framgång i Canada, eller fleraprövats är attannan som en
socialarbetare knyts till polisverksamheten. särskilt intresseAv här denär
försöksverksamhet för uppnå förbättrat skydd för kvinnoratt ett utsatta som
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förutsättningartordeförsöksverksamhetför dennai Eslöv. Inompågår ramen
registersystem påolikaanvändningenvilket ettsättfinnas prövaävenatt av

Rikspolisstyrel-kvinnovåldet.ianvändas kampenkunnaeffektivt skullesätt mot
erfaren-i Eslövförsöksverksamheten såutvecklingenföljabör attavnogasen

för utvecklingenmodelltjänaverksamhetenochkan tillheterna avtas somvara
för våld.för kvinnor utsättspolisarbete som

dethandläggningeninformationfåmöjligheterMålsägandens egnaatt avom
informationsinsatseranledningfinnsredan förbättrats. Detärendet har anta att

våld iförkvinnorför utsättsbetydelsesärskiltslag kan haolika stor somav
Ökad förundersök-underhändakommervadinformationsina hem. attsomom

vill medverkaorkar ochfler kvinnormedförakanoch rättegångning, åtal att
utredningsarbetet.fortsattai det

hon bör upplysassyfte ochförundersökningensbör informerasKvinnan om
förundersökningspro-del helaharmisstänkte rättden attatt avmannenom

för börhemligskalladresshenneskvinnan villtokollet. Om att mannenvara
fåbegär det, harhan rätteftersomc/o adress atthon ommannen,uppge en

åklagarenned ellerförundersökningen läggsOmkvinnans adress.uppgifter om
kvinnanstyrkas börinte kanbrottgrundenåtal på deninte väckabeslutar attatt

vidareinte väljer gååklagarenpolisen ellertillskäletfå information attattom
muntligen, helstinformationfördelklartill åtal och rättegång. Det är att gesen
meddelar honochringer polisenkvinnanOmkvinnan och atttill både mannen.

det nöd-utredningenmedverka i ärvidareoch intesin anmälanvill tillbakata
medåterkommermed henne,frågandiskuteraromgåendepolisenvändigt att

personligt besökkomma påförmå henneförsökerkontakter, kanske ettattnya
ochtill hennehemkan kommautredareerbjuderpolisstationen ellertill att en

ställningstagan-för sittharbevekelsegrunder hondemed hennediskutera som
åklagaren avgöradet ankommer påinformerasKvinnan bör attde. att omom

återkallaensidigt kanintehon alltsådomstol ochtillskall vidaresaken gå att
ordna detmöjligtdet kanfåVidare bör honbrottsanmälan. attattveta varaen

under rättegången.med henneförhöretvidinte behöver närvaraså att mannen
kanstödkvinnan dettill den rörbörinformationAnnan utsatta somgessom

skyddformerolikakvinnojouren,eller frånsocialtjänstenfrånhenne avges
ochbesöksförbudreglernabarnoch henneserbjudas kvinnankan samt omsom

identitetsskydd.
pressandebådepolisenförhör hosupplevamänniskor kanflestaDe ett som

våldförblivithonanmältkvinnaoch plågsamt. En utsattatt uppmanassom
efterfrågar exaktaPolisenskett.beskriva dedetaljoftast i övergreppatt som

hoten haroch/eller ägtmisshandelnochföroch platsertidpunkter när rum.var
medslagithuruvidadetaljerfå sådanapolisenLikaså behöver mannensom

ingåendeSådanatagitslagenkroppenpåknuten hand,elleröppen m.m.var
förnedrande.mycketupplevaskvinnanhändelseförloppet kanfrågor somavom

parti.uppgifter ochifrågasätter hennespolisenkan känna tarl-lon mannensatt
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enskildaDe polisernas bemötande kvinnor söker polisens hjälp ärav som
därför betydelse.största Det viktigt poliserna har kunska-är nämnts attav som

de särskilda svårigheter kvinna för våld,möter utsattsper om som en som
särskilt förövaren närstående. Om kvinnan iär mycket upprivetär ettom en
tillstånd, eventuellt i chock, eller hon påverkad alkohol eller andraärom av
droger bör förhör med henne till dess hon känner siganstå lugnare.ett att
Upprepade ingripanden i familj kan ofta påverka polisens attityder tillsamma
den hjälpsökande kvinnan negativt. Med ökade kunskaper, inte minst detnär
gäller olika jämställdhetsfrågor, kan sådana attityder motverkas och poliserna
bli bättre rustade kvinnan inlevelsemed och förståelse för hurmötaatt utsatt
hennes situation Vi har i flera olika sammanhang understrukit viktenär. av

Ökadeutbildningsinsatser för olika yrkeskategorier. kunskaper i grundutbild-
ningen polishögskolan våld kvinnor kan bidra till skapa attitydermot attom

möjliggör bra bemötande kvinnor. Metoder för förhörsteknikett utsattasom av
anpassade för utredning våld kvinnor bör också utvecklas.är motsom av

Specialutbildning i dessa frågor till mindre antal redan verksamma poliserett
bidrar ytterligare till utveckla polisarbetet i detta avseende. Vi återkommeratt
till frågan olika utbildningsinsatser i kapitel.ettom senare

Att skydda kvinnor hot trakasseriervåld, och viktig del i polisensutgörmot en
brottsbekämpande arbete. betydelsefulltDet polisen med infor-är nåratt ut
mation de olika skyddsåtgärder kan erbjudas kvinnor. Sådanutsattaom som
information fortlöpande.måste ges

flesta åtgärder kommit till användning i SverigeDe för skydda kvin-attsom
för misshandel och andra har främst riktat tillutsätts övergrepp sig denor som

kvinnorna och krävt deras medverkan. Vi det angelägetärutsatta att attanser
i framtiden finna i förstaskyddsmetoder hand inskränker de hotandesom

och inte de kvinnornas, rörelsefrihet. Vissa kan behövamärmens, mänutsatta
punktbevakas.

I Förenta har tidigare utvecklats med elektro-nämntsstaterna ett systemsom
nisk övervakning meddelats besöksförbud. Enligt meningvårmän ärav som
det viktigt också i Sverige och utveckla liknande metoder för intensiv-prövaatt
övervakning förföljer och trakasserar kvinnor.mänav som

Enligt besöksförbudslagen kan förbud meddelas för besöka eller påatten man
kontakt med kvinna eller följa efter henne. Vid behov kansättannat ta atten

förbudet utvidgas till förbud uppehålla sig i närheten kvinnansatt attavse av
bostad eller arbetsplats eller ställe där hon brukar vistas. Den bryterannat som

besöksförbud kan dömas för överträdelse besöksförbud till böter ellerettmot av
överträdelserfängelse i högst år. besöksförbud inte ovanliga och detärett av

förekommer efter lagföring för överträdelse besöksförbud,även män,att av
fortsätter sitt beteende. föreliggerDet enligt mening behov förstärktavår ett av
åtgärder inte kan förmås respektera besöksförbud ålagtsmänmot som som
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skall ståvilket också ingårbesöksförbud, idem skulledem. För attett mannen
lämpligt.övervakning,under särskild vara

i Sverige. Enredankontroll förekommerelektroniskmedIntensivövervakning
fängelsedömda harövervakning vissamed sådanförsöksverksamhettvåårig av

fängelsestraff högstpåförsöksverksamhet skallför dennainletts. Inom ramen
intensivöver-anstalt i formutanförverkställasfall kunnamånader i vissatvå av

under ledningbedrivsFörsöksverksamhetenkontroll.elektroniskvakning med
erfarenheter äni landet. Deplatsernågrafrivårdsmyndigheterna på omav -

förefal-övervakningelektroniskmedhittills nåttsbegränsade systemetavsom-
positiva.ler

medförsöksverksamhetfallstånd itillangelägetVi det vartatt enanser
kanintebeträffandekontroll mänelektroniskintensivövervakning med som

Rikspolisstyrelsenföreslårbesöksförbud. Vimeddeladeförmås respektera att
försöksverksamhet.sådanförförutsättningarnautredauppdragfår i att en

samord-försöksverksamhetsådanvinnaskunnaskulle fördelarEventuellt om en
fängelsedömdavissaintensivövervakningverksamhet medmed den somavnas

redan. sådanövervakningen finns EnförorganisationochUtrustningpågår.nu
ochomfattningbegränsadskulleförsöksverksamhetenutvidgning vara avav

för den redaninomekonomiskt kunnahuvudsaktorde i somramenrymmas
heltlagenövrigtförbesöksförbudslagen kan nämnasBeträffande attpågår.

Brottsförebyggande rådet.för utvärderingvarit föremålnyligen av

handläggsärendetviktpolisskydd det störstakvinna behöver är attNär aven
handläggningstidervid handenundersökningRikspolisstyrelsenssnabbt. attger

fåttkvinnorförekommitdockharundantagen. Dethör tillvecka attöver en
polisdistrikt harutrustningartrygghetspaket. Detid för få ettvänta att etten

närvarandeförhållerRikspolisstyrelsenutlånade. Inomtillfälligtkan manvara
depool kansådanskyddsutrustningar. Frånförpoolinrätta s.k.på enatt en
Vitillfälligt saknarutrustningskaffapolisdistriktenolika egen.om manen

detbör skapas görrutineråtgärd ochpositivt dennapå snarastatt somanserser
skyddsutrustning hon behövertill denfå tillgångkvinnamöjligt för atten

omedelbart.
Åt-kvinnor.livvakter skyddamed hjälphar också utsattaMan prövat att av

ieftersom denkvinnanenskildaför denpåfrestandemycketgärden kan vara
normalt liv.levamöjlighetrörelsefrihet ochinskränker henneshög grad att ett

dockLivvaktsskyddet kanmycketocksåMetoden kräver envararesurser.
fallvissa sägaskan i ävenoch metodenkvinnor,för vissaviktig trygghet vara

möjligheternadärföråtgärd. Vibrottsförebyggande attbetydelsefull attanseren
metoder ärdärallvarliga falleni definnas kvarfå livvaktsskydd bör mest som

lämpligtdetfåtal fall ärendast iräcker. Detingripande inte ärmindre ett som
omprioriteringar inomdet bör gåvarförmetod används,denna att genomatt

nödvändigabrottsutredningskostnader avsättaförfastställsden m.m.somram
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för ändamålet.resurser
Vilket behov skydd enskild har varierar.kvinna angelägetDet är attav en

analysera hur skyddet bör utformas för olika kvinnors behov. Ennärmare
utvärdering de metoder för skydd kvinnor hittills harnoggrann av av som

kan eventuellt motivera befintliga omfördelas och befint-använts att attresurser
liga eller skydd för kvinnor Vi föreslårutvecklas.typer attutsattanya av
Rikspolisstyrelsen i samarbete med Brottsförebyggande fårrådet uppdrag att

sådan utvärdering.göra en

Åklagarnas8.4 handläggning och förfarandet

i domstol

8.4.1 Inledning

kvinna blivit förNär våld eller hot våld föreligger, framgåttutsatten om som
tidigare avsnitt, oftast plikt för för brottåklagaren väcka åtal deett attav en

åtal förbegåtts kvinnan. gäller kvinnan själv villDetmot oavsett attsom om
Åklagarensbrottet skall inte. skyldighet beroendeske eller åtala dockäratt av

styrkandet föreligger tillräckliga skäl för åtal. åklagarenBl.a. skall prövaom
den bevisning finns. Bevisningen beskaffenhetsådanmåste attav som vara av

objektivaåklagaren på grunder kan förvänta sig fällande dom.en
förundersökningen bedömningUnder samlas materialet för åklagarens av

polismyndighetenåtalsfrågan. Förundersökningen leds tidigare nämntssom av
ledningeneller åklagaren. Om inte åklagaren redan från början tagit avav

förundersökningen skäligen kanskall åklagaren denna så någonöverta snart
Även falli andramisstänkas för inte enkel beskaffenhet.brottet och saken är av

förundersökningsledningen. Dettakan det påkallat åklagaren övertarattvara
fastställtsanvisningarframgår 23 kap. 3 § rättegångsbalken. Enligt avsomav

RÅCRÅ:s s.k. För-1:95, detRiksåklagaren och Rikspolisstyrelsen cirkulär,
måldelningscirkuläret skall bl.a. misshandel inte är ett avvaraansessom grov

ellertvångsmedel närenkel beskaffenhet. När fråga användninguppstår om av
skall dockfrån förundersökningenåtgärd domstolens sida erfordras underen

enkelåklagaren inträda förundersökningsledare målet äräven avsom om
detbeskaffenhet. vissa andra fall, målet svårbedömt ellerI när är annarssom
åklagarenpåkallat omfattning, skallmed hänsyn till utredningens ellerär art

också inträda förundersökningsledare.som
bedrivas sårättegångsbalkenFörundersökningen skall enligt 23 kap. §4

frihetsberövadskyndsamt omständigheterna tillåter. Om den misstänkte ärsom
gällerfärdig.råder särskilda tidsfrister för utredningen Dettamåstenär vara
någonden 1 januari 1995 i vissa fall då förundersökningensedan även avser

förunder-avslutadunder 18 Annars kan tiden mellan anmälan ochår.ärsom
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föregå-har vi ihandläggningpolisensgällerdetNärvarierasökning avsevärt.
handläggning.snabbframhållit viktensärskiltavsnittende enav

misstänktedenInnanolikaavslutas på sätt.förundersökning kaninleddEn
rättegångsbalken kan18 §enligt 23 kap.utredningenunderrättatsslutligt om

Nedläggning kanförundersökningen.nedläggningi formavskrivning ske avav
förunder-avslutasslutdelgivning skettanledningar. Närrad olikabeslutas av en

åtalbeslutdvs.åtalsfrågan,beslut ifattaråklagarensökningen omattgenom
tillskälenåtalsbeslut. Ettnegativtväckasinte skallåtalbesluteller avattom

förunder-avslutadvidväcksåtal inteellernedläggsförundersökningen attatt
framtagnadenfinnerbevisprövningvid sinåklagarenkan attsökning attvara

polismyndig-inteNormalt börstyrka brottet.förräcker tillintebevisningen att
kanbeslutsmotiveringen "brottanvända styr-åklagaren,endastheten, utan

skalldetBakgrundenförundersökningen. ärnedläggning attkas" vid varaav
finnsdet någonOmbevisprövningen.företarpolisen,och inteåklagaren, som

redovisas tillsålundautredningenskallför brottetmisstänktskäligenärsom
104. Om1982/83ämbetsberättelseJO:såtalsfräganbeslut iföråklagaren s.

beslutfattapolismyndighetenkanför brottetmisstänktskäligeninte någon är
spanings-"ejbeslutsmotiveringenvarvidförundersökningen,nedläggning avom

förundersökningstadiersamtligaUnderhands.tillresultat" ligger närmast av
överåklagaren.överprövasåklagarenbeslutkanåtalsprövningoch ett avav

polis-hur mångaundersöktKvinnovåldskommissionennedan harSom framgår
till åtal.lederkvinnomisshandeloch s.k.våldtäktavseendeanmälningar som

för dessahandläggningstiderna ärhur långasikte påUndersökningen äventar
dessoch tillpolisanmälanmellanförflyter atttidhur långdvs.ärenden, som

avskrivning.åtal ellerbeslutavslutatsärendet ett omgenom
1991polisanmälda brott åravseendeundersökningopubliceradEnligt en

kriminalstatistiken ladesvåldtäkt iochKvinnomisshandelLeander,Karen
ned,kvinnomisshandels.k.rörandebrottanmäldaallatredjedelartvånästan av

Kvinno-fall.i dessagärningsmanmisstänktfannsalltiddet nästanatttrots en
offerochförövarekvinna,inomhusmisshandeldefinierasmisshandel motsom
blivitochkännedompolisenskommit tillbrottbrottAnmälda ärbekanta. som

misshandel. Sjurespektive procentiindeladesregistrerade. Brotten annangrov
detNärrubriceradeskvinnomisshandelsfallanmäldasamtliga grova.somav
dehälftenungefärärendennedlagdaandelenfallendegäller avvargrova

misshandel,avseendenedlagda ärendenade75Ianmälda brotten. procent av
beslutsmotive-användesfall,anmäldaallahälfteniellerinte är avgrov,som

ansågsgärningen ägtförbevisningenstyrkas", dvs. attkan"brott rumringen
åtal.väckatillräcklig förinte att

nedlagdaandelen ären-undersökningenvisarvåldtäktsbrottet attgällerdetNär
ned.ärendenafjärdedelarladesbrottVid dettahögre. treden ännu avcavar

okänd.gärningsmannen ärvanligaredockdetdetta brott är attVid
börjanända sedanstabilavaritharundersökningeni avsiffror nänmsDe som
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1980-talet, framgår det undersökningen. förklaring tillEn så mångaattav
anmälningar skrivs kan kvinnor vill "dra sig ur" rättsligamånga denattav vara

och inte vidare medverka i denna efter gjorts tilldet anmälanattprocessen en
polisen. Vidare påpekas det i varje led i rättsmaskineriet fattas beslutatt som

förväntningar ibaseras hur aktörer led kommer handla. Månganästa attom
kvinnor för våld förväntar sig sålunda inte bli trodda polisen.utsätts attsom av
Polisen bedömning åklagaren kommer åtala eller inte, ochgör atten av om
åklagaren i sin bedömer bevisningen tillräcklig för leda tillär atttur om en
fallande dom.

8.4.2 Kvinnovåldskommissionens statistiska

undersökning

i relationer oftastdet vid anmälan misshandel kvinnorTrots näramotatt om
misstänkt gärningsman skrivs antal ärenden brottenfinns utan attett stort aven

direktiven till Kvinnovåldskommissionenblir föremål för rättslig prövning. I
förklaring till anmälningarna våldsbrottså andelsägs att att stor av omen en

vid oftakvinnor skrivs och inte leder till åtal kan det dessa brottattmot av vara
bevissvårigheter i enskilda fallet. enligt vad framgårfinns det Det är, som av

andeldirektiven, angeläget analysera orsakerna till sånärmare att storatt aven
dessa anmälningar skrivs av.

till få kun-Vi har låtit olika undersökningar båda syftartvågöra att mersom
miss-myndigheter förhåller sig till anmälda fallskap hur rättsvårdande avom

gärningsmannen har eller harhandel och våldtäkt kvinnor, kvinnan ochnärmot
uppgif-undersökningen har tagit framhaft relation till varandra. l den enaen

inomhus bekantpolisanmälda brott avseende dels misshandelter av personom
våldtäkt fullbordatkvinna 15 eller äldre s.k. kvinnomisshandel, delsårmot

eller äldre. brott anmäldes tillbrott inomhus 15 år Demot somen person
1993. undersök-1992 har följts Avpolisen under år utgången årt.o.m.upp av

redovisas iframgår bl.a. följande. Vår andra undersökningningen nästa av-
snitt.

dessakvinnomisshandelsbrott under 1992. AvTotalt anmäldes 10 585 år var
vid 1993.945 brottsutredningar inte avslutade utgången årav

kvinnomisshandelsbrott37 % alla anmäldaUndersökningen visar endastatt av
strafföreläggande. Angivna siffrortill motsvarandegick vidare åtal eller

Avskrivnings-53 % ärendena skrevsinkluderar misshandel.även av av.grov
tio stycken, nämligengrunderna var

brott kan styrkas-
gärningen brott-
angivelse saknas eller återkallad-
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enligt 23 kap. §inledd 4 rättegångs-nedlagd ellerförundersökningen a-
balken

minderårigmisstänkt-
avlidenmisstänkt-

misstänkt oskyldig-
preskriberatbrott-

åtal påkallat-
nedläggningannan-

inte kunde styrkas.grund brottskrevsanmälda brotten på43 % de attavavav
%brott". 9"gärningen Knapptmotiveringen% skrevs medKnappt 4 avav

mellansåledesdecember 1993 ochavslutade den 31utredningarna inte varvar
gamla.och två årett

avskrivningsgrunden% användesi 150 fall 1,5särskiltDet kan attnoteras
kan tyckassynpunkt". Dettapåkallat allmänsaknas" "åtal"angivelse eller ur

tiomisshandelsbrottet sedan åränbakgrundanmärkningsvärt attmot merav
%4Vidare kan nästanangivelsebrott.tillbaka inte längre är noteras attett av

nedläggning",beslutsmotiveringen "annanmedbrottsanmälningarna skrevs av
statistiken. Motsva-ned kan utläsasärendet ladesorsaken till varförattutan av

5 %.drygtrande siffra för våldtäktsbrottet är
%knappt 28undersökningenvisarhandläggningstidernatillNär attman ser

anmälningenmånad efter dethade avslutatsanmälningarna attsenast enav
månader.avslutats efter tvåhadeanmälningarnaYtterligare 14 %gjorts. avca

anmälningstidpunkt-månader frånochavslutades mellan20 % fallen tre sexav
anmälan.efter Ettoch nio månadermellan% avslutades förstoch 10 sexen

13 %avslutats.anmälningarna%anmälan hade knappt 75halvår efter avav
liggande år.ärendena blev än ettmer

anmäldasamtliga fallundersökningenváldtaktsbrottetSåvitt avavseravser
anmälda brottAntaleteller äldre.15inomhus årvåldtäkter mot upp-personer

vidblivit avslutadeintebrottsutredningarhade 119dessagick till 905. Av
tillvidaregick ärendetanmälda fall% samtliga1993. 28Iutgången år avav

moti-skrevs med50 %ned, och knapptärendena lades60 %åtal. Nästan avav
de13 %1993 drygtstyrkas". Vid utgången årveringen "brott kan avvarav

Brottsutredningarnaavslutade.fortfarande intevåldtäktsärendenaanmälda var
Ytterli-fallen.anmäldai 42 % deefter anmälanmånadavslutade senast aven

frånmånader gåttefter anmälan. Närmånader18 % avslutades två sexgare
16 %Efter årärendena avslutats.78 %anmälningstidpunkten hade ett varav

betänkandetsiutförligtUndersökningenavslutade.inteännu presenteras mer
B.bilagedel, del

undersökning dentidigare nämndaLeanderssåvälSom framgår Karen somav
detpolisanmälda brott ärstatistikbearbetningen övergenomförda avav oss
tilllederanmälda brottendehuruppgifter mångamöjligt framatt somta avom

anmälda brottendehurkunskaper mångai dag heltsaknasåtal. Däremot avom
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leder till fällande dom. Statistiken lagförda saknar dessutomöversom personer
uppgifter offrets förbättringar statistikenkön. Olika förslag till harom av

i Kapitel 3 Problemets omfattning.presenterats

8.4.3 Motsträvighet anomali i rättsväsendetsom

få kunskap bakgrunden till de siffror har harFör att presenteratsom som nu
kommissionen uppdragit forskare vid sociologiska institutionen vid Lunds
universitet genomföra åklagareserie s.k. djupintervjuer med poliser ochatt en

deras kvinnor. Poliserna beskrivit hur depå våld och åklagarna harmotom syn
uppfattar kvinnomisshandel och hur de möjligheten och skyldighetenpå attser

sådant maskineriet. Undersökningen sikteföra ärende det rättsligaett targenom
på tänkbara orsaker till andel brottsanmälningarna avseendesåatt storen av
våld kvinnor skrivs Motsträvighet anomali iRapporten, rättsväsen-mot av. som
det, redovisas i sin helhet i betänkandets del B.

Syftet studien har varit analysera polisers och åklagaresmed att resonemang
kring våld kvinnor företeelse och föreställningarärenden. Derasmot somsom

förhållningssättoch till dessa brott betydelse för de bedömningarär somom av
Kvinnovåldskommissionens önskemål få kunskap vadgörs. attvar mer om som

bakom andelen avskrivningar ärenden våldligger den höga rör motav som
bakomliggande till avskrivnings-kvinnor och få insyn i deatt resonemangen

motiveringen "brott kan styrkas". Det därför intresse del hurär att ta avav
frågor bevisbarhet. Studienpolis och åklagare kring ärrörsomresonerar

kvalitativa, ostrukturerade intervjuer med polismän och åklagare,baserad på
20 intervjupersonerna sju åklagare,verksamma i Malmö. De utgörsär avsom

vid våldsroteln och ordningspoliser.fem utredningsmän åtta I rapporten an-
"kvinnomisshandel " innefattar allt från ringa misshan-vänds benämningen som,

ofre-del till misshandel, ibland våldtäkt, olaga hot,brottävengrov men som
dande m.m.

vissa grundantaganden kvin-De berörda yrkesgrupperna har enligt studien om
nomisshandel företeelse. varierar, vissa uppfattningar tycksDessasom men

kvinnomisshandelsärendetrepresenterade andra. typiskaDet sägsänvara mer
sig i familj tillhörande samhällsskikten. inteutspela de lägre Det anses varaen

sociala problem, alkohol-ovanligt familjen redan tidigare har andra ochatt
Särskiltkonsumtion betraktas i det självklar ingrediens.närmaste utsattasom en

invandrarkvinnor vilket hänförs till kulturella skillnader i påanses vara, synen
frekventkvinnan. också våld kvinnor mindre i samhälletsMan äratt motanser

skikt. beskriver kvinnomisshandel både socialt och struktu-Manövre ettsom
problem, där alkoholmissbruk, ekonomisk nödtorft och arbetslöshetrellt t.ex.

bedöms utlösande faktorer.vara
Av betydelse för hanteringen kvinnomisshandelsärenden antagandetärstor av

misshandlade kvinnan ofta underlåter anmäla eller honden att attatt mannen
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kvinnan ofta medden misshandladeinte fast vid anmälan. Att ärstår en,en
framgår detmotsträvig klient mycket vanligt,juridiska mått mätt, avses som

"följetonger"beskrivsstudien. Kvinnomisshandelsärenden attgenomsom
till Kvinnans be-sina uppgifter och tillbakakvinnan ofta ändrar går mannen.

beskrivsrättsligainte medverka under den gångnägenhet att somprocessens
förundersökningar läggs ned ochanledningen tillden avgörande många attatt

"obotlig", dvs. harsin betraktasåtal inte väcks. Mannen i tur en man ensom
omöjligöverskriden ochmisshandlat kvinna närmastgång gränsenantas varaen
användskvinnomisshandelsärendenigen. poliserna talarNäråterupprättaatt om

grund förbristfälliga "resultat" ligger tillinget resultat", ochuttrycket "det ger
kvinnomisshandelsärendenflera polismän upplever tröttsamma.att som

misshandlade kvin-enligt studien betrakta denpoliser och åklagare tycksBåde
potentiell medbrottsling.drastiskt uttryckt, Man ettpratar t.ex. omnan som en,

blivit slagenerkänner honerkännande från kvinnan hon attatt av mannen.-
"fiende" underkvinnanmot" ellerUttryck "två även ärattatt enprocessasom

samarbetsvilligintedetta. kvinnahuvudförhandlingen vittnar En ärsomom
åklagare tycks viljarättsmaskineriet. Poliser och sägaställer till problem i att

detproblematisktkvinnomisshandel i sigdet inte ärär attutan snararesom
till den rättsligamotsträviga i förhållandeflera misshandlade kvinnor är pro-

uppträderoffer hon honi stället detOm kvinnan är, omagerar somcessen.
föreliggainga andra problemmålsägande bör skulle än"normal" göra,som en

brottmålsutredningar. Enställs inför underpolis och åklagare normaltde som
deninte sällan irritation. Attarbetsrutinen och skaparmotsträvig kvinna stör

dockirritationsmoment betydermotsträviga målsäganden kan upplevas ettsom
empati.inte hon förnekasatt

fram-enligt vadmotsträvigt skullemisshandlade kvinnanDen somagerarsom
målsägandeanomali.beskrivas juridisk Honstudien kunna ärgår ensom enav

för-misstänkte/tilltalade. Genom underuppträder till förmån for den attmen
förringa sinfrångå ellerhuvudförhandlingenundersökningen och/eller ur-

misstänkte/tilltalade.med denblir hon lieradsprungliga berättelse
medling, eftersomlägenhetsbråkvanligaste åtgärden vid s.k. sägsDen vara

gripandeskäloch saknarbrott begångetinte alltid uppenbartdet ärär att ett man
korrek-ingripanden skaderasmisstänkte. Poliserna månapå den är att varaom

hän-kollegor och åklagare. Bl.a.inför överordnadeoch rättfärdigaskunnata
tillräckliga skäl ochgripa någonvisar poliserna till konsekvenserna att utanav

Regelverketfrihetsberövande.sig skyldig till olagariskerardå göraattatt man
faktiska handlingsutrym-förringa sittstudien hjälpa polismannenkan enligt att

tvingaspolismännenmotsträvighet gångerVidare kvinnans mångagör attme.
med vadinte verkarmedling åtgärd stämma överensnöja sig med somen-

"riktigt" polisarbete.betecknar somman
för motsträvighet,potentiell risksålundamisshandlad kvinnaVarje utgör en

kvinnansminskaarbeta förtycksvarför poliser och åklagare attgemensamt
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"sätta sig tvären" försvårapå och deras arbete. Framför allt förutrymme att
ordningspolisen ingår övertalningsmoment där med hjälp övertygandeman av
argumentation försöker förmå kvinnan anmäla. Den övertalning polis-att som

sig inbegripna isäger verkar inte lika energisk och uppfattaserna vara vara
inte lika påkallad i fallalla kvinnomisshandel. Kvinnor redan frånsom av som
början kan förutsägas helt "olämpliga" målsäganden, dvs. demvara som man
inte sig kunna åstadkomma lyckat resultat med, tycks inte likaägnasettanser
mycket kraft i det fallet. En anmälans potential för sigmotsatta att tasom
igenom rättsmaskineriet tycks ingå i polisernas bedömning hur situationenav
skall hanteras redan från början, framgår det undersökningen. Vissa kvinnor,av

missbrukare och kriminella, avfärdas mindre seriösa efter-anmälaret.ex. som
de inte med bildenöverensstämmer "det oskyldiga offret". Kvinnan kansom av

alltså eller mindre offerlik och följaktligen vinna eller mindrevara mer mer
sympati. I synnerhet poliserna i viss uttryck för "offerskala",mån därger en
den kvinna förefaller hjälplös och oskyldig högstnår poäng.mestsom vara
Överhuvud kvinna misshandlats sin fästmanär ellertaget en som av man,
sambo tvetydig offer just därför hon har relation till förövaren.näraattsom en
Ju beroende kvinnan desto offerlik uppfattasmer anses vara av mannen, mer
hon. detta följer invandrarkvinnorAv i utsträckning tillskrivs offersta-att stor

då de upplevs mindre självständiga de flesta svenska kvinnor.äntus, vara
Enligt åklagarna tillskrivs kvinnans berättelse värde ochstortegen anses

många avgörandegånger för fallande dom, bevisningtrots att yttrevara en
finns tillgå. När misshandlad kvinna inte vill medverka kan olikaatt en om-
ständigheter åklagaren blir eller mindregöra angelägen skaffaatt attmer om
fram bevis och/eller åklagaren ställer hårdare eller mildare krav bevis-att
ningen. åklagare innebärFör "ordentlig" misshandel bevisvärdet höjs iatten
och med de synliga skadorna kan dokumenteras. Att skriva lindrigatt av en
misshandel upplevs lättare moralisk synvinkel, framgår det studien.vara ur av

misshandladEn kvinnas eventuella förrädsla repressalier är omstän-en annan
dighet, vilken framhålls den kanske viktigaste anledningen väcka åtalattsom

kvinnan inte vill medverka. Att driva målet kvinnans vilja handlartrots att mot
i dessa fall troligtvis hotet kvinnan uppfattas hotävenatt mot ett motom som
hela Vissa åklagare iblandrättssystemet. bör respektera kvin-att attanser man

inte vill åtalad och dömd. inte alltidDet självklart attnan se mannen ses som
det för kvinnans bästa sker.är såatt

kvinnomisshandelsärendeEtt bedöms från allra första början utifrån den
potential det har sig igenom den rättsliga framgår detatt ta processen, av
intervjuundersökningen. Ordningspoliser och utredningsmän hanterar och
förbereder ärende för åklagaren med dennes krav bevisning i åtanke.påett
Åklagaren beslutar i sin åtal med hänsyn till tidigare erfarenhettur om om
vilken dom kan förväntas. Domstolen enligt undersökningenär så sägaattsom
ändhållplatsen och indirekt polisers och åklagares tendens attger genom-
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följaska fåvilka ärendensista ordetärendesföregripa utgångett somom-
med hela vägen.

ochövervägandenKvinnovåldskommissionens8.4.4

forslag

pessimistisketableradförhandhar oftapoliser åklagareSåväl ensom
andrainnefattar våld och övergreppinställning till ärenden motsom

handläggningenförfår konsekvenserrelationer.kvinnor i Dettanära av
oviljaKvinnansutredningsbenägenheten.påverkarärendena. Det att
skrivaprimära anledningendenutredningenmedverka i att avses som

början inriktas påredan frånutredningenviktigtärendena. Det attär att
processrättsli-denharåklagarnabevisningen i ärendet. Detsäkra är som

bevis-bedömningdomstolarnaserfarenhetenocherfarenheten avavga
skall förun-åklagarnabakgrund häravningen. Vi föreslår attmot vara

misshandeldersökningsledare i alla ärenden rör mot enen manavsom
med varandra,bekanta ävengärningsmannenkvinnan och ärkvinna när

intebrottet är grovt.om
relationerkvinnor ivåld näraärendenVidare vi rör motatt somanser
och dom-åklagaresolika frågorföreslår rörprioriteras ochbör att som

kvin-våld och andraärenden övergrepphandläggningstolars motomav
i policydokument.utvecklas närmarenor

fort-lämpligutformafår i uppdragDomstolsverketVi föreslår attatt
gäller våldi frågordomstolspersonalbildning för domare och somannan

sammanhangetiinte får glömmas bortviktigkvinnor. Enmot somgrupp
nämndemännen.är

andratill våld och över-förhållningssättåklagarespolisers ochdet gällerNär
intervjustudie. Enutföra särskildlåtitkvinnor har nämntsmot ensomgrepp

kvinnomisshandel ärpoliser och åklagareuppfattning bland ärvanlig ettatt
det studi-framgårlägre skikt,sig i samhälletsutspelarsocialt problem avsom

kvinnorvåld ärärendenantagande rörEtt attmotannat samma parsomomen.
ellerföljetongeruppgivetblir, säger,Vissakommer igen.ofta manpar som

avslutakapabelkvinnaninte äråklagarnaPoliserna ochrepriser. attatttror
kvinnan åter-misstronochmisshandlandemed denförhållandet motmannen

kontaktakvinnorfåtalendastbörja medflera Tillfinns i ettantasattsteg.
kvin-kännedompolisenstilländå kommerOm brottetpolisen självmant. antas
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inte vilja anmälan. Omgöra hon allt anmälan misstänkergörtrotsnan en en
hon sigångrar redan dag ellernästa i fall underatt utredning-man vart senare

gång eller vid huvudförhandlingen. Om kvinnan förmodant.0.m.ens mot
vidhåller sin berättelse och döms för brottet, risken ärattmannen anser man

kvinnan tillbakagår till I de fall kvinnanstor att lyckas bryta medmannen.
misstänker hon inom framtid återfinns i misshan-attmannen man en snar en ny

delsrelation.
Att den misshandlade kvinnan oftast motsträvig i denär rättsliga procedurens

alla led genomgående signifikant fenomen för dessa ärenden. Omettses som
vederbörande däremot litar på kvinnan kommer fast vidstå sin anmälanatt att
och medverka i utredningen kan detta upplevas naivt. Att förutsätta attsom
kvinnan motsträvigt tecken på rutinerad. Polis-ärettagerar attanses vara man

och åklagarna uttrycker uppgivenhet inför problemet. finnsDet ocksåerna
mycket tyder särskilt poliserna förringar sitt handlingsutrymme.attsom eget

När betraktar kvinnor för våld detutsätts på beskrivitssättman som som nu
får det enligt meningvår konsekvenser för hur hanterar dessa ärenden.man
Ibland använder polisen och åklagarna uttrycket "det inget resultat" denärger
talar kvinnomisshandel ärenden. Ibland beskrivs ärendena någotom som som

inte "hoppar högt över" och det finns ärenden "av kaliber"attman annan som
hellre arbetar vidare med.man

Mot bakgrund härav kan befara utredningarna inte alltid blir såattman om-
fattande skulle behövas. Vid s.k. iägenhetsbråk blir resultatet oftasom att
polisen medlar mellan fallI sådana kan visst mått hand-parterna. t.0.m. ett av
gripligheter falla utanför polismännens definition brottslighet. Det gällerav
knuffar och slag, inte upphov tll synliga skador. Om misshandladgettsom en
kvinna inte fått svåra skador och hon inte verkar särskilt rädd, framstår hon

mindre offerlik. När kvinnan inte upplevs riktigt offer framstårsom ettsom
i sin mindre ond.turmannen som

När kvinna för våld hon har eller har haftutsattsen av en person som en
relation till finns det i regel inga vittnen till brottet. Ofta ord ord,står mot
samtidigt kvinnans berättelse den enda bevisningen.utgör I fallmångasom
orkar, vill eller vågar inte kvinnan fullfölja den rättsliga "tarutanprocessen
tillbaka" sina uppgifter. De intervjuade åklagarna kvinnans oviljaatt attmenar
medverka den primära anledningenär till skriva ärendena, eftersomatt av man
i dessa fall många uppfattargånger bevisningen otillräcklig. Samtidigt ärsom

väl medveten med läkarintyg, fotografier och/eller Vittnesuppgifterattman om
blir målets utgång mindre avhängigt kvinnans berättelse och åklagarensatt
möjlighet bevisa brott ökar med sådan utredning. Vi har erfarit det iatt att
vissa fall till och med omöjligtär statistiken utläsa vilken anledningatt ettav av
ärende har skrivits Av den statistiska undersökning vi låtit fram-göraav. som

detgår fyranästan brottsanmälningarna avseende s.k. kvinno-att procent av
misshandel skrevs med beslutsmotiveringen "annan nedläggning". Motsvar-av
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femdrygtvåldtäktsbrottetförsiffra procent.ande var
såvälvid handensåledesintervjuundersökningen attSammanfattningsvis ger

pessimismetableradförhandpåfall harflestai de allraåklagarepoliser ensom
kvinnoroch andravåld övergreppinnefattar motärendenförhållanden tilli som

skallkvinnanbörjanfrånredanförutsätterrelationer. Man att agerai nära
bliskalltillmedverkavillinteegentligen attoch honmotsträvigt mannenatt

utredningsbenägen-påverkarDettahenne.begåtthanför brottdömd motsom
detkanarbetaråklagarearbetssituation mångapressadeden varaheten. I som

sökaarbeta föraktivtföriställetutredningen attnedläggafrestande attatt
utredningensViberättelse.kvinnans attbevisandra änskaffa fram anseregen

bliutredninggedigenMedbehöva över.mål kanomfattning i dessa manenses
berättelse.kvinnansberoendemindre egenav

förriskenocksåbeskrivna ökardet attförhållningssättsådantMed ett nusom
inträffa.skall Förvänt-verkligenmålsägandenhosreaktionenförväntadeden

fall hänsyni vissadessutomprofetia. Mansjälvuppfyllandeblir tarningen en
målsägandenned; görskall läggasutredningen"vilja"målsägandenstill att man

erhållabörkvinnan gottVi ettärendet.skrivatjänst attatt anseravgenomen
utveck-välMedförundersökningen.helaunder ettåklagarepolis ochstöd från

berättelse.ursprungligasinvidhålla fastbenägenblir kvinnanstödlat attmer
kvinnorvåldärenden rörtillförhållningssätt motförbättratGenom somett

till åtal.vidarekunnaärendenaandelborde större aven
förundersökningenlederpoliseninte sällandettidigare ärSom nämnts som

under-Det ärintemisshandel ärmisstankeutredningennär grov.somomavser
effektivt ochochsnabbtbedrivsutredningenförsökningsledaren attsvararsom

övervägerförundersökningsledarenocksåkomplett. Detblir ärden somatt
enligt vårrelationer ärikvinnor näraVåldtvångsåtgärder.behovet motav

beskaffenhet.enkelkanintesakenmåltyp därsådanmening avvaraansesen
bevisvärderingÅklagarnas erfarenhetoch deraserfarenhetprocessrättsliga av

åklagarnasminst ärmål. Intedessaiutredningarnabetydelse förhar stor
krävsdetutsträckningi vilken .ytter-gäller avgöraviktig detnärkompetens att

dom.fällandebevisning försäkraförutredningligare att en
förundersöknings-skallåklagarnabakgrund häravVi föreslår att varamot

kvinnabegåsmisshandel motärenden röri allaledare enmanenavsomsom
dvs.varandra, ävenmedbekantagärningsmannen är omochkvinnannär

detbörför brottetmisstänktskäligenärNärintebrottet är grovt. personen
handlägg-fortsattaärendetsbeslutfattaåklagarenankomma påsåledes att om

uppmärksam-särskildsignalviktigblir ocksåändring attsådanning. En omen
ankommabörDetärenden.dessahandläggningenvidiakttasbehövahet kan av

ändringsådanRikspolisstyrelsen göraoch som nuRiksåklagaren attpå en
iutfärdatsförundersökningenledning förtillanvisningari deföreslagits som

Fördelningscirkuläret.det s.k.
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Ärenden våldsbrott kvinnor arbetskrävanderör och kräverärmotsom engage-
Sådana mål skiljer sig i vissa avseenden från andra ärenden åklagar-mang. som

handlägger. ofta tidsmässigtDe såväl känslomässigt krävandeär änna som mer
andra brottmål. målsägandenNär har speciell relation till gärningsmannenen
förhåller hon sig ofta avvaktande till den rättsliganämntssom mer processen.
Mot bakgrund härav viktigtdet förundersökningsledarenär har kunskapatt om

särskildade svårigheter förenade med ärenden våld kvin-är rör motsom som
Vad beträffar frågan ändrad inriktning grundutbildningen förnor. om en av

åklagarna återkommer vi i kapitel Kapitel 16 Utbildningsfrågor.ett senare
Givetvis bör också denna yrkesgrupp frågakomma i för fortbildningsinsatser.

statistiska undersökningDen vi gjort visar handläggningstiderna hosattsom
polis och åklagare varierar starkt. i vissa fall handläggnings-De mycket långa
tiderna problem. Handläggningstiden nämligen viktig faktorutgör är närett en
det gäller kvinnans benägenhet ifast vid sin berättelse och medverkaståatt
utredningen. Långa handläggningstider betänkliga synpunkter.andraär även ur
Dels förringas värdet all muntlig bevisning tiden, dels framstår detöverav
rättsliga ingripandet mindre meningsfullt mellanlängre tid förflytersom som
brott lagföring.och

Vi ärenden våld kvinnor i relationer bör priorite-rör näraatt motanser som
Vi föreslår inte lagstiftningsvägen inför särskilda tidsfrister förattras. man

denna ärendetyp, vi vill framhålla vikten ärenden handläggsdessaattmen av
skyndsamt. kapitlet samverkan mellan olika myndigheter kapitel 9I om

vi frågan olikabehandlar utarbetande särskilda policydokument förom av
verksamhetsområden. Vi föreslår Riks-där såväl Rikspolisstyrelsenatt som
åklagaren och Domstolsverket får i framuppdrag sådana dokument. Detatt ta
bör naturligt i dessa behandla dessafrågor prioriteringenrörattvara som av

förunder-ärenden. De förändringar vi föreslagit beträffande ledningensom av
sökningen, börliksom förstärkta utbildningsinsatser för poliser och åklagare,

hand-positiv snabbareockså ha inverkan det gäller till ståndnär atten en
läggning ärenden våld kvinnor.rör motav som

meddelandeskrivs mening i sittärende bör enligt åklagarenNär vårett omav
Om detbeslutet informera varför detta sker.på klargörande kvinnansättett om

alltid tillsesjälv vill "ta tillbaka" sin åklagarenkvinnan anmälan börär som
medverkakvinnan kontaktas för till inte villorsakerna honutrönaatt att att

längre i utredningen. Kvinnan bör informeras det åklagarenäratt somom
vidare återkallasaken skall till domstol och hon inte själv kangåavgör attom

polisen ibrottsanmälan. kan också lämpligt åklagaren ellerDet atten vara
i sinsådana situationer försöker till kvinnan får lämplig hjälp utsattaattse

situation hos kvinnojour, socialtjänst, läkare eller psykolog.
okändtämligenMöjligheten begära överprövning åklagares beslut äratt av

kvinnomisshandel skrivsbland allmänheten. Om ärende gäller s.k.ett avsom
åklagarensbör informera henne hon, hon missnöjd medåklagaren ärattom om
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kvin-gälleröveråklagaren. Dettabeslutet hoskan få oavsettbeslut, prövat om
eller inte.sin berättelsefast vidstårnan

RÅCRÅ-cirkulär kontakterpersonligafråganbehandlas1:122I ett om
Bl.a.i målet.huvudförhandlingen sägsinförmålsägandenåklagaren ochmellan

målsäganden någonförfinns behovmål inte någotdet i de flestadet att taatt
målsägandenhuvudförhandlingen ochinförkontakt med åklagarensärskild att

informatio-förhandlingens gångtillräcklig kunskapha fåtttorde m.m., omom
medvanligen bör gååklagarenförundersökningen,underlämnats attmennen

förutsättningunderbegär dettamålsägandensammanträffande attpå ett om
meningslöst.framstårSammanträffande inteochmedger dettjänsten ettatt som

detförstå ochmålsägandenförsvårigheternadetVidare accepterasägs attatt
sexualbrott ellergälleravsevärda detförfarandet kan närrättsliga t.ex.vara

skadeståndsfrågorna medförochutredningendärvåldsbrott ansvars-avgrova
mål detsådanahuvudförhandlingen. I ärunderförmålsäganden utsättsatt press

förhandlingengenomförandeförmålsägandensåväl föribland värde avsomav
huvudförhandlingen. Förföremålsägandensammanträffar medåklagarenatt

deförbereds påmålsägandenvärdedet ocksååklagarens talan kan attvara av
få redaMålsäganden kaninnebära.huvudförhandling kanpåfrestningar som en

ochkommaförhållanden kankänsligavilka för henne taspå att upp,som
onödigt-målsägandenundvikalämnas kaninformationden attmansomgenom

ihuvudförhandlingen, detgenomförandetskadas vidskräms ellervis angesav
cirkuläret.

meningenligt vårkvinnorsexualbrott ärochvålds-Mål mot avavsersom
huvudförhandlingen.underförregelmässigtkvinnan utsättssådan art att press

föreåklagaren,därförbörvidare till rättegångslagmål detta gårNär ett av
stödja hennevisför såkvinnan påkontaktahuvudförhandlingen i tingsrätten, att

objektivi-beaktandemedordning borde, ävensådaninför rättegången. En av
måltyp.hanteringen dennavidvärdetetsprincipen, stort avvara av

fall tilli vissamålsäganden rättharförra avsnittetdet ettSom framgått av
förundersökning och rättegång.undermålsägandebiträde,särskilt biträde,

de måldomstolen. IfattasmålsägandebiträdeBeslut i frågor rör somavsom
målsägandebi-behovetsigkvinnor göroch andragäller våld övergrepp mot av

kvinnan fårtillkan bidrabiträdesådantstarkt gällande. Ettsärskilt attträde
viktigt åkla-inför rättegången. Det ärutredningen ochhjälp under attstöd och

hosmålsägandebiträdekvinnan fårtill attmedverkaraktivt ettatt genomgaren
iviktigt detta görsbiträde. Detsådant är ettbehovetanmäla atträtten ettav

förundersökningen.tidigt skede av
deiutvecklasbehandlat närmareharde frågorVi föreslår att som nu

åkla-olika åtgärdergällercentralt. Detframbörpolicydokument tas somsom
gäller frågandetärende skrivssamband medvidta ibör att ett omav,garens

gälleroch deträttegånginför föreståendekvinnankontaktaböråklagarenatt en
Vimålsägandebiträde.tillkvinnanssamband med rättiagerandeåklagarens
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det också vikt frågor våld och andrarör övergreppstor attanser vara av som
kvinnor med i alla rättsvårdande myndigheters jämställdhetsplaner.mot tas

Domares attityder och förhållningssätt till våld kvinnor kommer heltpåmot ett
vadsätt än gäller poliser och åklagare till allmän kännedomannat som genom

domstolen i sina domskäl skall redovisa de överväganden gjorts. Vi haratt som
under utredningsarbetets tagitgång del antal domar från såvälett stortav
Högsta domstolen hovrätter och tingsrätter. Många dessa visar detsom attav
finns både kunskap och insikt i vad det innebär för kvinna under långattom en
tid för våld frånutsättas närstående och förståelse för hur detta påverkaten man
kvinnan. Men vi har också flertaliga exempel påsett motsatsen.

En dödat sin sambo med flera knivhugg dömdes Stockholmsman som av
tingsrätt år 1992 för dråp till fängelse åtta För rubriceringenår. mord
talade enligt tingsrätten kvinnan dödats medan hon till följdatt av
berusning befunnit sig i försvarslöst tillstånd och skeendet varitett att
förhållandevis utdraget, vilket gjort det möjligt för besinnaattmannen

Åsig. andra sidan beaktade tingsrätten allt handlat iatt trotsmannen
svårkontrollerbar affekt och dödandet hade sitt i misshällig-att ursprung
heter, slitningar och svartsjuka.även

frånI dom 1992 dömdeår Luleå tingsrätt dödat sinen en man som
sambo med två hagelgevärsskott för mord till fängelse tio år. hadeFörst

i huset och altanenpå slag, slitande och knuffandemannen genom
tillfogat kvinnan skador i ansiktet. Därefter hade han i avsikt dödaatt
henne skjutit hagelsvärm henne medan hon befann sig i närhetenmoten

honom. Hagelsvärmen träffade hennes och orsakade skada.svårav arm
När kvinnan hunnit till grannhusets uppfart dödade hennemannen

skjuta hagelsvärm i hennes hals, varvid hon tillfogadesattgenom en
dödande skador. Som förmildrande omständigheter noterade tingsrätten
vid straffvärdebedömningen gärningen föranletts de relationspro-att av
blem förelegat i samboförhållandet och varit nedstämdattsom mannen

grundpå detta. Efter ha tagit hänsyn till vissa försvarandeävenattav
omständigheter dock tingsrättenansåg brottet inte kundeatt anses som
mindre grovt.

Stockholms dömdetingsrätt förra 49-årigåret för ha miss-atten man
handlat sin flickvän i dennas bostad. förMannen åtalad olagaävenvar
frihetsberövande och olaga hot kvinnan. Vid sin bedömningmot av
ansvarsfrågan tingsrättenansåg det den rättsmedicinskaatt genom
utredningen styrkt under de båda dagar åtalet avsågattvar mannen som
tilldelat kvinnan flera hårda slag huvudeti och kroppenpå och hanatt
tagit i hennes båda bröst och vridit dessa med och blå-smärtatag om
nader följd. Tingsrätten kvinnanansåg övertygande sättatt ettsom
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räddblivithon såochmisshandlatshadehonberättat attatt mannenav
framkom-emellertidhadeDetnågot.inte vågat görahonfor honom att

medförhållandetvelat fortsättakvinnan intetingsrätten,fortsattemit, att
kvinnanväldigt förtjust ihan varitmedan uppgett attmannenmannen

enligtdetDärför kundemellan dem.braskulle blidetvelatoch att
vad honöverdrivitkvinnanmöjlighetenfrånbortsesintetingsrätten att

kvinnan ocheftersomtingsrättenVidare ansågmedvarit att, man-om.
detbåda dagarna,alkoholpåverkade deordentligtvarittorde hanen

överdramatiseratkvinnanmöjlighetenfrånkunde bortsesheller inte att
hän-enskildablandat ihopkunde hahonellerverkligen häntvad attsom

tillräckligmedintedettingsrättenbakgrund ansågdennadelser. Mot
ellerbostadenlämnakvinnan frånhindratsäkerhet attutrett att mannen

heller ansågåtalet. Inteihotelsersådanauttalathan angettsatt som
struphuvudkvinnanssitt knä påstyrktdettingsrätten sattatt mannen

honsåhennes örontryckt bakom attsätthan på smärtsamteller ettatt
medvetandet.förlorat

fördömdesinnevarande årKarlskrona tingsrättfråndomI manenen
knyt-sin hustrutilldelatefter harättssakimisshandel och övergrepp att

förmå henneförsökttillfällevid attochi ansiktetnävsslag ett senare
hantillfälletdetVidhonom. togpolisanmälanåterta mot senareen

påföljdenBeträffandetill livet.hennehotadeochhennepåstrypgrepp
betydligttillstrajfftidenbestämdemedvetetdentingsrättenanmärkte att

förhoppningskedde iförtjänade. Detta attgärningarnakortare omän
ochsitthan mästefinnaskulleäntligen ta omansvarattmannen -

alkoholpro-med sinaituallvarsigtillhonomhustrun åter tatog -
familjen.medlem ifungerablem och som en

förgällermed vadlikheti ettuppenbartmening detEnligt vår är att som-
gällerdetinsikteroch närkunskaperdomarnasyrkesgrupperflertal andra -

på denvåld kanlångvarigt utsattaeffektoch denkvinnorvåld mot som
behandlasjuristutbildningengrundläggandeförbättras. Denbehöverkvinnan

examensbe-kompletteringdärvi föreslårochkapitel 16,i avnämnts ensom
kandidatexamen.jurisförskrivningen

skildafårfaktoreri frågabristfälligjuristutbildningen ärEftersom somom
erbju-kandomareangelägetdetlivsvillkor äroch attför kvinnors mänsföljder

kanyrkesgrupperinomYrkesverksammafrågor.sådanafortbildning idas som
under deharför våld senastekvinnor utsättskomma mötaförväntas att som

försorgRikspolisstyrelsenssåvälfortbildningerbjudits sådan somåren genom
Myndig-projektetbedrivnaläni femSocialstyrelsenför detinom avramen

domarevisatdockharErfarenheternakvinnomisshandel. attvidhetssamarbete
tilltveksammavaritobjektivitettill kravenhänvisningmedframför allt --

förhållandevis litenockså iharDomaresamverkansgrupper. om-delta iatt
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fattning deltagit i de utbildningstillfällen erbjudits inom för Rikspo-som ramen
lisstyrelsens; fortbildningsprogram. Enligt mening kan det fördelvår vara en
med utbildning direkt riktar sig till domare. Vi föreslår Domstolsverketattsom

i uppdrag utforma lämplig fortbildning for domare och domstols-attges annan
frågorpersonal i gäller våld kvinnor. viktigEn inte fårmotsom grupp som

glömmas bort i sammanhanget nämndemännen. Dessa bör särskiltär genom
anordnade kurser grundläggande kunskaper den problematik ärges om som

forspecifik ärenden våld kvinnor. Bl.a. finns det ianledningrör mot attsom
utbildningen särskilt uppmärksamma och informera den s.k. normaliserings-om
p-rocessen.

Även det gäller själva förfarandetnär inför domstol bör enligt vårman me-
ning söka förbättra för kvinnor för våld. sålunda viktigtutsätts Det är attsom

målsådana behandlas med skyndsamhet.
Kvinnans behov målsägandebiträde bör falluppmärksammas särskilt i deav

sådant biträde inte förordnat redan under förundersökningen.är Enligt lagenett
målsägandebiträde skall den målsäganden själv föreslår i regel förord-om som

målsägandebiträde inte detta medför ökade kostnader. Detavsevärtnas som om
enligt meningvår angeläget kvinnor känner förtroende förär denatt person

skall bistå henne. Mot bakgrund härav bör särskild hänsyn till måls-tassom
ägandens önskemål i fråga valet mâlsägandebiträde. Vi vill iom av samman-

ocksåhanget fästa uppmärksamheten målsägandebiträdets möjligheterpå att
biträdaaktivt åtalet under domstolsförhandlingen och bistå målsäganden medatt

talanföra enskilt anspråk.att om
Vid planeringen rättegången bör domstolen vidare uppmärksamma de sär-av

svårigheterskilda förenade med dessa mål. tid förDenär avsättssom som
huvudförhandlingen bör väl tilltagen. En kanåtgärd domsto-attvara annan vara

tillserlen kvinnan inte i onödan behöver konfronteras med Omatt mannen. en
målsägande inte fritt kan berätta sanningen inför gärningsmannenrätten när är

harnärvarande domstolen möjlighet låta målsäganden sin berättelseatt avge
gärningsmannen närvarande. möjlighet bör beaktas särskiltDennaärutan att

i mål relationer.kvinnor irör övergrepp näramotsom
Vi föreslår de frågor domstolarnas handläggningsrutiner viröratt som nusom

har behandlat utvecklas i Vi ipolicydokument. återkommernärmare nästa
kapitel förslagmed framtagande sådana dokument. Policydokumentenom av
bör beskriva de problem förenade de rättskipande myndigheternasmedärsom
hantering mål, våld kvinnor i relationer våldtäkt ochrör näramot samtsomav
andra sexualbrott. Vikten frågor våld och andrarör övergreppatt motav som
kvinnor med i myndigheternas jämställdhetsplaner har redan tidigaretas
berört.
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9 Samverkan mellan

myndigheter och

organisationer för att
våldmotverka kvinnormot

l Inledning

Våld kvinnor brott på allaär måste bekämpas samhället.sättmot som av
Samverkan mellan myndigheter viktig faktorär våld kvinnor skallmoten om
kunna förebyggas och sådan brottslighet beivras. En och respektfullnära sam-
verkan mellan myndigheter och olika frivilligorganisationer också viktig.är

Kvinnor för misshandel ochutsätts sexuella har tillövergrepp rättsom sam-
hällets skydd, stöd och hjälp och bra bemötande de bor ochett oavsett var

vilken instans de först kommer i kontakt med. flertalEtt samhällsorganoavsett
inomhar sina respektive verksamhetsområden för skydda, stödja ochattansvar

hjälpa de kvinnor för olika former våldsbrott. gäller myndig-Detutsattssom av
heter inom rättsväsendet och socialtjänsten olika instanser inom hälso- ochsamt
sjukvården.

Skyldigheten samverka med andra har olika kommit i depå till uttrycksättatt
lagar reglerar verksamheten inom socialtjänsten, hälso- och sjukvår-Lex.som
den och polisen.

Socialtjänstens skyldighet samverka med andra kommer till uttryck i fleraatt
bestämmelser i socialtjänstlagen 1980:620. Bestämmelserna framför alltär
knutna till vissa bestämda situationer. En bestämmelserna gäller samverkanav
i enskilda ärenden. 9 § socialtjänslagenI föreskrivs socialtjänstensålunda att
skall utforma och genomföra sina insatser för samarbe-den enskilda individen i

med denna och vid behov i samverkan medmed andra samhällsorgan ochte
organisationer och andra föreningar. Några dennauttalanden hurnärmare om
samverkan skall till finns dock inte i socialtjänstlagens förarbeten. Bestäm-
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§§.2120 ochi lagensfinnssituationerandrasamverkan imelser aaom
socialtjänst-i uppdrag översynhaft göraSocialtjänstkommittén, att avensom

föreslagit1391994:SOUsocialtjänstlaghuvudbetänkande Nysitthar ilagen,
samverkaskyldighetsocialtjänstensbestämmelserna attgällandedeatt omnu

sådanbestämmelseutformadgenerelltenda,tillsammanförsandramed omen
inteförslagetenligtskallsamverkanbestämmelsenskyldighet. Den varaomnya

framgålagtextenskallförslagetEnligtsituationer.bestämdatill vissaknuten av
samhällsorgan,andramedsamverkaskallsocialtjänstenhurinteatt men --

enskilda.organisationer och
1982:763sjukvårdslagenoch§ hälso-enligt 7skallsjukvårdenochHälso-

behovbefolkningensutgångspunkt imedsjukvårdochhälso-sinplanera av
samhällsorgan,andrasamverka medlandstingetskallplaneringenvård. Isådan

isocialtjänst nämnsoch dess§.enskilda 8 Kommunenorganisationer och
samverka.skallsålundalandstingetvilkamedbland demlagentillförarbetena

§3Isamverkanspartner.naturligåklagarmyndighetenpolisen ärFör en
med åklagar-samarbetetpolisenframhålls utöver1984:387polislagen att -

organisationerochmyndigheterandramedsamarbetaskallmyndigheterna -
särskiltparagrafen nämnspolisverksamheten. I attberörverksamhetvilkas
underrättasskallsocialtjänsten,medskall ske snarastfortlöpandesamarbete som

förarbete-Isocialtjänsten.frånåtgärdföranleda någonbörförhållanden somom
departementschefenerinrade att571983:84: l 11prop.polislagen omtill s.na

regleradeshandi förstaärendenenskildaioch åklagarepolismellansamarbetet
socialtjänstenochpolisenmellansamarbetetfrågarättegångsbalken. Ii om

vissakundeinledningsskedeidetdepartementschefenframhöll ett varaatt
gjorderamlagkaraktär attSocialtjänstenssamarbete.med dettaproblem av

lokalt kan kommariktlinjerdeberoendebliskullesamarbetet mansomav
socialnämnden.ochpolisenmellanöverens om

förbl.a.regeringentillkallats att1993:05,JuTrygghetsutredningen avsom
detenskildaoch de närpolisen, kommunernamellanrollfördelningenöverse

Trygghetdelbetänkandei sitt motframhållerbrott,trygghetskapagäller motatt
intensifiera detsamhället måste1994:122SOUl0kalsan1hället attibrott

samverkasamhället måstekrafter ialla godaochbrottsförebyggande arbetet att
verk-samordnadsådanroll iKommunensbrottsutvecklingen.brytaför enatt

Ut-allmänheten.medsamarbetetframhållsLikasåsärskilt.framhållssamhet
medsamarbetepolisenssåändraspolislagen3 § attföreslår bl.a.redningen att

framhävs.tydligaremyndigheternakommunalademedochallmänheten
olikai frågor rörolika instansermellansamarbetelokaltutvecklat somEtt mer

landet. Påhåll iolikafortlöpande påoch prövasharvåld prövatsformer av
dessaiVerksamhetenbildats.samverkansgrupper grupperharplatsermånga

ochbarni fråga övergreppsamarbete mothuvudsakligen rörtdockhar om
tidUnderärenden.enskildahandläggninginriktade på senarevaritfrämst av

tillsyftardeförutom attsamverkansgrupper att getillkommitdockhar som,
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syftar till tidigthjälp kvinnor för våld, ocksåstöd och utsatts att upp-som
sådana projekt,våldsbrott riktar sig kvinnor. Någratäcka och beivra motsom

avsnitten.beskrivs i följande de följandeutländska,även
hinder föri fallGällande sekretessbestämmelser många utgöra ett sam-anses

våldmyndigheter och andra det gäller bekämpaverkan mellan när motatt
be-sekretessfrågorna i kapitel i dettaVi återkommer tillkvinnor. ett senare

sekre-påpekakapitel 10. finns dock anledningtänkande Det ävenatt,att om
i enskildamyndigheter skall samverkakan problem ären-närutgöra etttessen

och enskilda all-myndigheter, organisationerden, denna inte hindrar att mer
kvinnor.frågor gäller våldsamverkar kringmänt motsom

funktioner. kankan fylla flera DeMyndighetsövergripande samverkans grupper
kvinnor, kankunskap våldför utveckla motatt somomen gemensamsvara

myndighet, och samordnainom respektivespridas till personalgrupperstörre
ochför våld andrainformation stöd till kvinnor övergrepp.lokal utsättssomom

i hand-ochkan fungera konsulterGruppens medlemmar resurspersonersom
fåhjälpsökande kvinnanHärigenom kan denläggningen enskilda ärenden.av

kansamarbetsgruppentill hon kan behöva. Inomtillgång alla de resurser som
tillochtill kvinnor och deras barn,olika handlingsprogram for stöd även

bidra till tydligaresamverkansgrupp kanutvecklas. Engärningsmännen, en
varjeminska de svårigheterarbetsfördelning mellan olika instanser och som

hjälpbehovdevederbörandeenskild handläggare upplever, möternär stora som
misshandlande kan ha.och dekvinnorna, deras barn männen

Myndighetssamarbete vid9.2 Projektet
kvinnomisshandel

1990/91:l13villkor prop.jämställdhetsproposition Olika likapå1991 årsI
försöksverksamhetanvisas försärskilda medel skulleregeringenföreslog att en

iför samverkanarbetsformer och metodersyfta till utvecklaskulle attsom
regionalt ochberörda samhällsorgankvinnor mellanvåldfrågor rör motsom

viktigtregeringen det prövapropositionen anförde ärlokalt plan. I attatt
kvinnor. Envålddet gäller ärendensamverkansgrupper rörnäräven motsom
rutineroch de metoder ochtill ståndförsöksverksamhet borde kommabred som

åstadkommaspridning. Förutvecklades borde fådärvid större ettatt meren
medel ställassatsning ochbordesystematiskt förändringsarbete görasstörreen

krfem miljonerRegeringen föresloganfördes det också.förfogande,till att
försöksperiod. EnligttreårigFörslagetanvisas för ändamålet. avsågskulle en

kvin-organisationerna, särskiltideellaerfarenheterna från deregeringen borde
i arbetet.nojourerna, tilltas vara

iskulle fåRikspolisstyrelsenregeringenproposition föreslogI attsamma
och RiksåklagarenDomstolsverketSocialstyrelsen,tillsammans meduppdrag att
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central och regional/lokalgenomföra fortbildning berörda yrkesgrupperav
hälso- och sjukvården.nivå inom rättsväsendet liksom inom socialtjänsten samt

dess effekter ochFortbildningen syfta till kunskap våldet,skulle att ge om
för olikadärigenom förbättra stödet till de kvinnororsaker, och utsättssom

effektiv förundersökningformer få till stånd påvåldsbrott och mer m.m.av en
anvisas.3,5 miljoner kr skulleområdet. ändamålet föreslog regeringenFör att

Riksdagen anvisade de föreslagna medlen.
och regionaltSocialstyrelsen lokaltRegeringen uppdrog därefter ettatt starta

få framkvinnor med syftetutvecklingsarbete i frågor våldrör attmotsom
myndigheter liksomförbättrat samarbete mellanmetoder och modeller för ett

frivilliga organisationer.mellan myndigheterna och
i landet derassak samtliga länsstyrelserSocialstyrelsen tillfrågade i denna om

medverka, nämligenbeslutade sig förintresse delta. länsstyrelserFem attatt
Stockholms och Söder-Blekinge, Kopparbergs, Skaraborgs,länsstyrelserna i

varje länsstyrelse, liksomanställdes vidmanlands län. projektledareEn en
inleddes under 1992 ochProjektarbetet vårensamordnare Socialstyrelsen.på

till 1995.avslutas sommaren
Rikspolisstyrelsensanvisades förprojekttidens har de medelUnder gång som

för utbildningutsträckningfortbildningsinsatser i använts ävenstor av personer
valde bildaRikspolisstyrelseningår i samverkansprojektets attgrupper.som

och ledarna försitt fortbildningsprogram,i varje län i Sverige förgrupper
i sina läns respektivesamverkansprojektet har ingått grupper.

under det första verksam-samverkansprojektet har varitMålsättningen för att
organi-myndigheternas ochlänen de berördahetsåret kartläggning igöra aven

för våldmed kvinnorerfarenheter det gäller utsättssationernas mötetnär som
ochför berörd personalfortbildning ordnasandra Vidare skulleoch övergrepp.

beslutsfattare vid de berördaförankras hosProjektet skulleideellt arbetande.
faktiskaskulle detandra verksamhetsåretmyndigheterna. Under det samver-

för-utbildningsinsatserna fortsatte ochpåbörjas, samtidigtkansarbetet som
följa ochprojektledarnatredje skulle stöttadjupades. Under det avslutande året

rutiner och handlingsprogramför framtagnasamverkansarbetet och arbeta att
verksamhet, samtidigtmyndighetens/organisationens ordinarieinförlivades med

derassjälva och andraavvecklade sigprojektledarna övertog ansvar.som
handlägger ärendenorganisationermyndigheter ochsyfte få bild hurI att en av

inventering bland deinledningsvis omfattandegjordeskvinnomisshandel enom
dokumenteratsorganisationerna. inventeringen harochberörda myndigheterna

Stockholmspolis-Med undantag förvarje projektlän.i särskilda frånrapporter
svarade de andrakvinnomisshandel varje dag,den möterattuppgaven, som

ofta kommer ide inte särskiltoch sjukvårdenmyndigheterna hälso- attsamt
Ingenför misshandel och andrakvinnor övergrepp.kontakt med utsättssom

för och arbetaspeciell kompetensutvecklat mötamyndighet hade någon att
kvinno-uppfattning hos myndigheternautbreddmed dessa kvinnor. En attvar
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ochbland drogmissbrukareproblemövervägande delmisshandel till ettvar
delta i samverkans-villigade intervjuademajoritetinvandrare. En att ettvarav

hundraprocentigt.för få utbildningoch intresset näraarbete, att nogvar
försocialtjänstlagen har detenligtEftersom kommunen attyttersta ansvaret
i varjebehöver och detstöd defår den hjälp och deti kommuneninvånarna
oftastsamverkansprojektetinomsocialkontor harfinns minstkommun ett man

skall utföras.samverkansarbeteinom vilkenden enhetvalt kommunen som
organisationen.olika nivåer i Iskemyndigheter kan påSamverkan mellan

handläggarpla-samverkansnivånvalt läggasamverkansprojektet har attman
Fördelenhjälpsökande.kontakt med dehar direkthos demdvs.net, som

lokalatill dekansamverkanssystemetharhärmed attansetts anpassasvara
och utformar arbetetsjälva medhandläggarnaförhållandena. Då är mananser

tillgång i arbetetblirför samverkanförutsättningarfinns bättredet attatt en
handläggningen.underlättarsom

framhållitsärskiltochvarit väl medvetensamverkansprojektet harI omman
harnivåer. Därförchefer olikabland påförankrassamverkansarbetet måsteatt

bildatbas,med kommunensamverkansgrupperna,parallellt med somman
nätverk haroch länen. Någrai kommunernaandra nivåerreferensgrupper på

politiskainom dekommit till ståndockså organen.
fram åtgärds-medarbetesamverkanslänen pågårhåll ide flestaPå att taettnu

respektiveanpassade tillhandläggningsrutineroch skapa är myn-somprogram
förrutiner skall skapasolikabehov. Avsiktenorganisations ärochdighets att

myndigheter ochsamtligarutin förmyndighet, ocksåvarje gemensamenmen
skallmyndighet/organisation över.varje när nästaorganisationer, så tavetatt

dettaansvarsområden skall på sättfrivilliga organisationersochMyndigheters
tydliggöras.

Fleraprojektlänen.ikommit igång i alla kommunerharSamverkansgrupper
under detProjektledarna hartagit form.samverkan harmodeller förolika nu

för"motorer"självasigavvecklatsista projektårettredje ochpågående som
ochintresseandra, harhittagjorts förharprojektet och ansträngnngar att som

sammanställaavsiktenprojekttidens slutVid ärfortsätta arbetet.kraft att enatt
Handlings-organisationer.ochmyndigheterför olikamed rutinerhandlingsplan

deltagit i projektet.intei Sverigetill de ländistribuerasskallplanen som
erfarenhetenvanligaförsöksverksamheterundvika den för många attFör att

harprojekttiden gåttupphör närarbetsformer prövatde ut, manmansomnya
uppföljning/utvärdering.kontinuerligsamverkansprojektet valt påinom satsaatt

till sig, påprojektet forskarei inledningenSålunda knöt redan somenavman
Syftet hari varje län.samverkansgrupperarbetet ihåll följt någramycket nära

tilltillbaka erfarenheterprojekttiden föratreårigadenvarit underockså att
framkomligafinna vägar,i syftegruppmedlemmarprojektledare och att som

resultat.projektetsfortlevnadskall garantera aven



220 Samverkan mellan myndigheter och organisationer

samverkansprojekt9.3 andraNågra

antal andravåld kvinnor har redovisatsKapitel 5 Socialtjänsten ochI ettmot
syftat till bättre samverkanprojekt åtminstone i vissa delar,också, ensom

våld kvinnor.myndigheter och organisationer det gällermellan olika när mot
SÅM-projektet familjerStöd misshandlade kvinnor och derass.k.Det --

mitten l980-talet. Bl.a.bedrevs socialförvaltningen i Skellefteå under avav
frånsamarbetgsgrupp medstartade inom detta projekt representanterenman

lokala kvinnojourensocialkontor.polis, åklagarmyndighet, landsting och Den
sedermeramansjouren ingick också i samarbetsgruppen,och permanenta-som

des.
samarbetsprojekt i Norrköping i vilketKvinnovåldsprojektet Frideborg är ett

och kvinnojour deltar. Verksam-polis, frivård, socialtjänst, sjukvårdåklagare,
heten startade i 1994.mars

Gotland bildades 1985. Gruppen bestodSamarbetsgruppen Familjevåld årpå
socialtjänstenoch sjukvården,från början från polisen, hälso-representanterav

åklagarmyndig-frånkvinnojouren, haroch även representantenmen senare
heten knutits till gruppen.

från andra länder9.4 Erfarenheter några

internationellai olikaInledningsvis finns anledning erinrahär attatt om man
med frågorolika arbetebl.a. inom för FN-organs rörsammanhang, somramen

alla myndig-samverkan mellankvinnor, särskilt har framhållitvåld attmot -
kvinnori kontakt medorganisationer och enskilda kommerheter, somsom-

våldetför komma till medviktigaste strategin rättaför våld denärutsätts att
kvinnor.mot

9.4.1 Canada

former våldför motverka olikasatsningar gjortsCanada harI motattstora av
kommit till"initiatives" harfederala ekonomiskakvinnor. Två stora program

genomfördes underförsta årenstånd 1980-talet. Detsedan slutet programmetav
1991 se Kapitel 2påbörjadesfyraårigt år även1988-1991. Ett andra program

satsningarnakvinnor. de federalafor motverka våld IInternationellt arbete mot
och organisa-Myndigheterutsträckning samverkansfrågorna betonats.har i stor

grundförutsättning forenhälligt samverkani Canada framhållertioner äratt en
ekonomiskaför deskall bekämpas. Inomvåld kvinnor kunnaatt mot ramen

till förbättradprojekt syftatmyckethar satsat pengar somprogrammen man
organisationer.myndigheter ochmellanmellan myndigheter ochsamverkan
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inom ochkommit till stånd olika nivåerFramgångsrik samverkan har på många
och federal nivå liksom inomorganisationer, lokal, regional, delstats-mellan på

och mellan olika yrkesgrupper.
partnerskapyrkesorganisationer har sig för lära hurEtt antal engagerat att ut

sålunda det kanadensis-samverkan utvecklas. Tillsammans harkan byggas och
läkarförbundet/läkarsällskapet,polischefsförbundet, socialarbetarförbundet,ka

advokatsamfundetpsykologförbundet, lärarförbundet,sjuksköterskeförbundet,
utbildnings-kyrkoorganisationen tagit fram särskiltkanadensiskaoch den ett

studiehandledningar, Videofilmerinnehållande broschyrer, handböcker,paket
bilda samverkansgrupp elleranvändas dem önskarkan som enm.m., som av

andraorganisations samverkan medförbättra sin myndighets ellerpå sättannat
för våld. handböckernagäller arbetet för kvinnor Idet utsättsnär en avsom

organisationer i Canadaförteckning myndigheter ochfinns för övrigt överen
för den villeller till förfogandelovat ställa stöd-att somresurspersonersom

samarbetsgrupp.starta en ny
Socialdepartementet/Socialstyrelsen,Health Canada, närmast motsvararsom

The National Clearinghouseinrättat särskild informationscentral,har onen
distribuerar till såvälInformationscentralen producerar ochFamily Violence.

informationsmaterial vad därtill allmänhetenolika yrkeskategorier somomsom
särskild,Informationscentralen hardomestic violence.kallas familjevåld en

olika projekt området. Centralenkostnadsfri telefonlinje för informeraatt om
förfrågningar varje Verksamheten12 000 år.hittills kunnathar överta emot

000 förfrågningarbl.a. skall kunna 15utvidgas, ochkommer ta emotatt man
i kontaktdelstatsnivå finns vissa liknande ståråret. På resurscentrum, somom

för kvalifice-skapat nätverkClearinghouse. detta harmed The På sätt ettman
landet.frågor kvinnovåld helarad information rör runtom som

Storbritannien9.4.2

initierade brittiskaAction for Cities denled i stadsförnyelseprogrammetSom ett
tillCities syftartio sedan s.k. Safer Programme,för cirkaregeringen år ett som

nivå. bärandeförebyggande åtgärder lokal Enbrottslighet påminskad genom
partnerskapvarit skall byggaSafer Cities-programmet hartanke för att man

mellanorganisationer det lokala planet, ocksåmyndigheter och påmellan men
minska antaletolika projekt skallnationella nivåerna. Genomde lokala och man

där fri företagsamhetskapa säkrare städerminska rädslan för brott ochbrott,
blomstra.och samhällsliv kan

varjeProjekten drivs lokalt. Ideltagit i20-tal harEtt programmet.orter pro-
från bl.a. olikakommitté medjektområde finns styrande representanteren

etniskakriminalvårdsmyndigheten, frivilligarbetare,polis,kommunala organ,
1990-intressen. Underindustrin och andra lokala årenminoriteter, affárslivet,

projektområdena.regeringen bidragit ekonomiskt tillbrittiska1994 har den
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beslutar hurinriktningen arbetet ochstyrande kommittén bestämmer påDen
ytterligarenärvarandetillgängliga medel skall disponeras. För övervägs sats-

fyrtiotalomfattandeningar liknande slag, denna gång orter.ett nyaav
Londonstadsdelen Islington. Deni Safer Cities-programmetEtt områdena ärav

särskild koordinator skall samordnaStyrkommittén har anställtlokala somen
effektivarei Islingtonfrån människorna påolika lokala insatser. Kraven en
föranleddevåld kvinnoroffentliga för motverkasatsning från motattorgan

violence. Delvis"familjevåld" domesticIslington särskilt inrikta sig påatt
medel, har Islingtonhuvudsakligen medstatligamed stöd egnapengar, menav

inkluderat själv-dessa hargenomfört antal olika projekt. Någrasålunda ett av
säkrainnebärande hjälp till lås påför kvinnor, säkerhetsprogramförsvarskurser

har tagitsgallergrindar. Policydokumentfönster, s.k. titthål ochdörrar och
reparation bostäderkvinnor och förbostäder förfram det gällernär utsatta av

våld i hemmet. En samordnarei samband medegendom skadatsoch somannan
huvudupp-Samordnaren harskall samordna de lokala insatserna.finns somsom

för våld,kvinnordirekta stödet tillgift förbättra det utsättsatt men ve-som
olikaförbindelselänk mellan kommunensderbörande skall också utgöra en
Sam-inklusive de lokala kvinnojourerna.stödorganisationerenheter och andra

policydokument ochmed framvarit engagerad i arbetetordnaren har att ta
kvinnor. Samord-med våldsutsattafor olika myndigheters arbetehandledningar

hos invånar-syfte öka medvetenhetenfortbildning och, ihar anordnat attnaren
kring våld och andrakampanjvecka fokuseradegenomförti Islington, somenna

kvinnor.övergrepp mot
iMetropolitan Police IslingtonCouncil och1993 inledde IslingtonUnder år

unikt förProjektet,kring våld kvinnor.särskilt samarbete motett ansessom
samhället London isitt arbete fråninspiration förhar hämtatVästeuropa,

antal huvudsakli-utbildningsärskildOntario, Canada. Polisen har ettgett -
kvinnorförståelse förderaskvinnliga polismän för ökaatt somgen yngre -

poliseri sina hem. Dessa övertarvåld och andraförutsätts övergrepp snarast
Islington Council harkvinnor.gäller våldutredningarna fallmöjligt motsomav

med fem anställdaViolenceDomestic Mattersinrättat särskild enhetäven en --
vilkasamordnareinkluderande den nämntsrådgivare/stödpersoner, ovan,som

Stödpersonernakvinnor.arbete med våldsutsattaerfarenhetalla har bred av
krisintervention och praktisks.k.polisen och erbjudermedarbetar tillsammans

Efterfor våld. detharkvinnor och barnhjälp i akutskede utsattsett som
myndigheter ochberördatill andrastödpersonernaakuta skedet skall attse

långvarigt stöd.och kvinnornaorganisationer över ansvarettar merager
16 timmarfinns till handsvid Domestic Violence MattersStödpersonerna per

halvt har deoch år mött överUndersju dagar i veckan, åretdag, ett ettrunt.
för polisenha möjliggjortinsatserStödpersonernas600 kvinnor. attanses

insatsermedgett effektivareoch hartill utreda brottensinaanvända attresurser
familjer.våld inomvid ingripandenfrån polisens sida mot
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9.5 Kvinnovåldskommissionens överväganden
och förslag

Samverkan mellan myndigheter, organisationer och enskilda framhålls
regelmässigt den viktigaste strategin det gällernär motverka våldsom att

kvinnor. Av beydelse för myndigheternas inställningmot till våldstor
kvinnor och till samarbete mellan myndighetermot och andra i frågor

sådantrör våld de signalerär centrala, regionala och lokalasom som
ledningsorgan sina anställda. deI särskilda kapitlen socialtjän-ger om

och hälso- och sjukvården har vi föreslagit Socialstyrelsensten får iatt
uppdrag utarbeta allmänna förråd de nämnda verksamhetsområdenasatt
handläggning ärenden med anknytning till våld kvinnor. Viav mot anser

även rättsväsendet skulle ha sådanaatt policydokument, och vinytta av
föreslår därför Rikspolisstyrelsen, Riksåklagaren och Domstolsverketatt

i uppdrag och för sitt verksamhetsområde, fram policy-att,ges tavar en
dokument i vilka bör formuleras principer för handläggningen ärendenav
med anknytning till våld kvinnor.mot

Det viktigtär hur fördelas mellan olika myndigheteratt och hurveta ansvaret
myndigheternas insatser för kvinnor för våldutsätts kan kompletterasom
varandra. viktigtDet också finnaär sådana samarbetsformer kvinnornaatt att
inte för onödiga påfrestningar.utsätts En snabb och skonsam handläggning av
dessa ärenden förutsätter smidigt samarbete mellan olika myndigheter.ett
Samverkan ocksåär den strategi regelmässigt framhålls demsom av som
framgångsrikt tagit sig arbetet med motverka våld kvinnor ochatt mot attan
stödja och hjälpa kvinnor för De hittillsvarandeövergrepp. erfaren-utsattssom
heterna talar dock för det erfordras konkret stöd, samverkan skallatt ett om
kunna införlivas i det vardagliga arbetet hos myndighet eller organisation.en

förLagstöd myndigheterna bör samverka med varandra finns redan, detatt men
framstår uppenbart sådana lagstadganden konkretiserasmåste ochattsom
kompletteras för den praktiska verksamheten.

Av betydelse för myndigheternas inställning till våld kvinnor och tillstor mot
samarbete mellan myndigheter och andra i frågor sådant våldrör deärsom
signaler centrala, regionala och lokala ledningsorgan sina anställda.som ger
Ledningsorganen sinamåste respektive nivåer klart och bestämt uttala en
policy, klargör för personalen, också för allmänheten, vilken betydel-som men

de kampen våldet kvinnor har och hur deatt mot motse anser attanser myn-
digheterna skall bedriva denna kamp. Ledningen olika nivåer följamåste upp
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hurredovisningefterfrågagenomslagskraft ochriktlinjer fårdessa avenatt
handläggaskallför demframgårtydligtdetuppfyllts. Förstmålen har somom

ochsådant arbeteprioriterarledningenkvinnor attvåldärenden rör attmotsom
handläggapraktiskt skalldeandra, kanske meddärvid börsamarbete som

härmed.i enlighetärendena förväntas agera
tillkvinnor ochtill våldinställningmyndighetensklargöra motEtt sätt att

utarbetas ochdetvåldsådantdet gäller ärandra antasmedsamverkan när att
verksamhetsområdet. Mångaförhandlingsplanerellerpolicydokumentsärskilda

angelägetdärfördetmyndighetsspecifika, och är attmindreellerfrågor är mer
verksamhetsområden.olikaförframpolicydokument tas

våldhurgäller pådetviljeförklaringblir närpolicydokumentEtt synenen
kvinnor börvåldpolicydokumentEttbekämpas. motkvinnor bör ommot

för insatsernamålsättning närmyndighetensinnehållahandnaturligtvis i första
beskrivningingåbördokument ävensådantvåld. lgäller sådantdet avett en

individnivå,samhälls-såväl påkvinnovåld,bakommekanismerna mensom
viktigtEttför det.för dem utsättskan fåvåldetföljderockså de somsomav

myndighetensframhållits,redanpolicydokumenti är, synmoment ett som
med andra.tillsammansbedrivaskan och börarbetehur

Även verksamhetsområdevisstförpolicydokumentframtagandet ettettav
Härigenomverksamheter.med andrasamarbeteutsträckningiförutsätter stor

medhängerproblematikdenutvecklas förförståelsebättrekan sammansomen
åvilar andrauppgifter och detför deocksåkvinnor,våldet somansvarmot men

organisationer.myndigheter och
ibehandlatsregelmässigtkvinnorvåldfråganharUnder år motomsenare

värdefulltmeningenligt vårDetjämställdhetspropositioner. är attregeringens
samhällsproblemdetofficiellredovisardetta sättstatsmakterna synen

jämställd-kommandeförutsätter ävenochkvinnorvåld utgör, attmotsom
redovisningar.innehålla sådanahetspropositioner kommer att

nivån. Pånationellaför denpolicydokumentexempelandrafinnsDet även
Domstolsverket,Riksåklagaren,1984-1985utarbetaderegeringenuppdrag av

förundersök-informationsmaterialSocialstyrelsenRikspolisstyrelsen och ett om
kvinnomisshandel. Enochsexualbrottföri målning och rättegång ansvarom

utarbetade däreftermyndigheternanämndaför deföreträdaremedarbetsgrupp
vilken förstabarn,ochkvinnorsexuellaochMisshandel övergreppskriften mot

ochrevideratsdärefterharSkriftenmaj 1985.publicerades i genomgången
skrifternanämnda1991 Deårpublicerats påförsorgustitiedepartementets nyttJ .

nivån.nationellaför denpolicydokumentexempel pågodautgör
och våldrättsväsendetinomMyndigheterna mot8i KapitelframgåttSom

hand-polisensförmed målpolicydokumentdet8.3.4 haravsnittkvinnor
Metropoli-inomutarbetatskvinnorvåldärenden rörläggning mot somsomav

utvecklingenbetydelse förhaftLondonipolismyndighetenPolice stor avtan
arbetsrutinerharSålundaLondonpolisen.inomarbetsformeroch bättre nyanya
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kvinnorbidragit tilli enlighet med det centrala policydokumentet göraatt mer
Polisen har ipolisanmäla de för våld i hemmet. störremotiverade attatt utsatts

gripan-kvinnor. Antaletutsträckning anmälningar våldsbrottupprättat motom
och fler ärenden harPolisens avskrivningar mål har minskat,den har ökat. av

vidare till åklagare for beslut.gått
kvin-beivra våldnyckelroll det gäller uppdaga ochPolisen har när motatten

kvinnorviktig funktion stöd och hjälpPolisen har också somsomennor.
polisens roll det gällerminst betydelsefullför Inte närövergrepp. är attutsatts

erbjudainsatser samhället i övrigt kaninformation till kvinnor deom somge
hari detta hänseendeför samhälleliga instrumentenvåld. Deden utsattssom

förbättrats under år.avsevärt senare
den engelskapolisverksamhetenVi den svenska på sättatt somsammaanser
principer fori vilket formuleraspolicydokumentskulle ha stor nytta ettav

dokumentetanknytning till våld kvinnor. Ihandläggning ärenden med motav
brottlika straffvärtbegås i hemslås fast brott någons ärbör ettatt ett somsom

forförståelsepolisen har godnödvändigtDetpå äräger attgatan. ensom rum
våld haroch den effektbakom våld kvinnoruppkomstmekanismerna mot som

anknytningmedbör också klargöras ärendenför det. Detdempå utsätts attsom
medvetnapolisarbetet. Poliser börkvinnor bör prioriteras itill våld görasmot

anhörigmedla i ärenden därde risker ligger i närautsattatt man enenom som
iviktigtingripande. ocksåvåld i stället för Detkvinna för ärgöra ettattatt ett

myndig-andrapolisen samarbetar medframhålla viktensådant dokument attav
Naturligtviskvinnor.organisationer i syfte öka stödet tillochheter att utsatta

polisspeciñkasikteövrigt innehålla uppgifter pådokumentet imåste tarsom
frågor.

utarbe-i uppdragRikspolisstyrelsenbakgrund häravVi föreslår attattmot ges
kan haför förhållanden.policydokument svenska Detsådant anpassatett enta

samladofficiell ochpolisen redovisarbetydelse dettamycket sättattstor en
specifi-förhållanden ärskall tacklas utifrånvåldet kvinnorpå hur mot somsyn

polisverksamheten.ka för polisen och
övergripandeliknandeåklagarväsendet skulleVi ävenatt gagnas avanser

siggripaverksamhetsområde börinom dessmålsättningar för hur anman
i uppdragdärför RiksåklagarenVi föreslårproblemet våld kvinnor. attmot ges

verksamhetsområden.dokumentation för sinafram sådanatt ta
kvinnorfrågor våldbara i brottmåldomstolarna det inteHos är motomsom

äktenskapsskillnadsmålinte med iProblematiken finns sällanaktualiseras. även
i mål vårdnad ochoch umgänge.om

Myndig-deltagit i projektetutsträckningi förhållandevis litenharDomare
anförtsdärvidobjektivitet harkvinnomisshandel.vid Kravenhetssamarbete

utbildningmed dentill domarnavarit nåskäl. har svårtDet även utatt utsom
Attfortbildningsprogram.Rikspolisstyrelsenserbjudits inom förramensom

objekti-derasminska tilltron tillkan dock inteÖkar sin kunskaperdomare anses
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erfarenhetervitet. Vi övertygade domares synpunkter och utgörär attom
bidrag för i samverkansgrupp med företrädare för myndig-värdefulla arbetet en
organisationer. finns självfallet vilka domareheter och Det många påsätt en

objektivitetskulle kunna medverka hans eller hennes riskerar på-att attutan
verkas.

sikteUnder tid har tillkommit hel del bestämmelser påtar attsomsenare en
myndigheterna inom rättsväsendet och inom sitt verksamhetsområdeenvar-

underlätta för målsägande uppträda inför domstol. Det handlarskall atten-
informationsskyldighet, den praktiskabl.a. underrättelse- och ocksåmen omom

Åtgärdernahanteringen frågorna i domstolen. kan beröra även annan perso-av
nal den juridiskt skolade.än

bakgrund inom domstolsväsendet bör framVi denna det ävenmot att tasanser
handläggning mål i vilka våldcentralt policydokument för domstolarnasett av

ikvinnor kan komma aktualiseras. Vi föreslår Domstolsverketmot att att ges
uppdrag utarbeta sådant policydokument.att ett

dennaemellertid inte bara för de rättsvårdande myndigheternaDet är typsom
våld kvin-värdefulla. Kapitel Socialtjänsten ochpolicydokument I 5är motav

föreligger för socialtjänsten stödja ochhar vi redovisat olika hinder attsomnor
framgår det nämnda avsnittet harhjälpa kvinnor för våld. Som iutsättssom

kvinnor för misshandel ellersocialtjänsten inte sällan kontakt med utsättssom
tjänstemännen medvetnaandra de handläggande ärövergrepp, attutan att om

kvinnorna befinner sig i situation. Vi har framhållit medvetenhetenattutsatten
socialtjänstenvåld kvinnor öka,det problem måste såutgör attmotom som

övergripande gäller insatserna för kvinnoruppfattar sitt detäven näransvar
lever i miljöer där de riskerar för våld.utsättasattsom

för kvin-kapitlet socialtjänsten har föreslagit socialtjänstensI att ansvarom
till uttryck i socialtjänst-varit för våld tydligare skall kommautsattanor som

skall till praktisktlagen. Om sådan lagstadgad skyldighet kunna omsättasen
ochofficiell policy för hur problemet skall tacklasarbete, förutsätter det en

med kvinnor för våld börvilka målen för socialtjänstens arbete utsattssom
olika verksamhets-erinras socialtjänsten inrymmer mångaDet bör attvara. om

vad myndigheten gjortVi har föreslagit Socialstyrelsen, i likhet medattgrenar.
får i utarbeta allmänna råd tillinom andra verksamhetsområden, uppdrag att

ärendensocialtjänst det gäller handläggningenledning för kommunernas när av
vidkvinnor. likhet med vad varit falletmed anknytning till våld Imot som

råden skeallmänna råd bör framtagandet de allmännautarbetandet andra avav
företrädare för kommunerna.i samarbete med

SOU 1994:56, beskrivitVi i betänkande, liksom i delbetänkandehar detta vårt
braoch sjukvården det gällerde hinder föreligger for hälso- pånär att ettsom

hälso-kvinnor för våld. likhet med socialtjänstenI mötersätt möta utsattssom
handläggandeför våld denoch sjukvården ofta kvinnor utsatts utan attsom

position.medveten kvinnorna befinner sig ipersonalen är utsattatt enom
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förutsättningarsjukvården har olikaVerksamhetsområdena inom hälso- och att
hälso- ochdärför väsentligtuppmärksamma detta problem. Det ävenär att

för våld dokumen-målsättning för arbetet med kvinnorsjukvårdens utsattssom
våldoch sjukvården ochVi erinrar vi i Kapitel 6 Hälso- motteras. attom

allmänna rådfår i uppdrag utarbetakvinnor föreslagit Socialstyrelsen attatt
våldanknytning tillhantering ärenden medför hälso- och sjukvårdensäven av

kvinnor.mot
reformarbete genomgåttlandsting har under de årensochKommuner senaste

gälleri mycket detsjälvständighet dagförändringar, och deras närär storstora
anpassadeDärför behövs handlingsplanerorganisation.olika verksamheters

lokala planet.organisation valts för detefter den som
myndighetssamarbeteprojekt forvi beskrivit detTidigare i detta kapitel har

be-Socialstyrelsen under årkvinnomisshandel under samordningvid treavsom
varit utvecklahuvudsyfte med projektet hardrivits i fem län. Ett att nya sam-

samverkansgrupper.stödja bildandet särskildaverkansformer och konkretatt av
infor-ochutarbeta lokala åtgärdsprogramGrupperna har stimulerats annatatt

för den lokala nivån.mationsmaterial anpassat
samarbetet kringvalt organiseraprojektlänen harde flesta håll iPå attman

håll, bl.a. i Stockholmsbas.kvinnor med kommunen På någravåldsutsatta som
deinitieratsåtagit sig följa det arbetehar kommunenkommun, att som avupp

SocialtjänstenVi i Kapitelbildats i kommunen. har 5samverkansgrupper som
sidaansvarstagande från kommunensförespråkat ökatkvinnoroch våld ettmot

föreslagit detvåld, och vi har därförfördet gäller kvinnor attnär utsattssom
flera socialsekreterare med särskiltfinnas ellerböri varje kommun ansvaren

varjeföreslagit socialtjänstenför Vi har vidarevåld.för kvinnor utsätts attsom
kvinnorförekomsten våldskallkommunfullmäktigetillår rapportera motom av

i samarbete medsocialtjänsten, eventuelltde åtgärderi relationer ochnära som
dettill problem. Vikomma med dettavidtagit förandra aktörer, rättaatt anser

sig for ochönskvärt flera kommuner påsålunda garanteraransvarettaratt sam-
kvinnor.gäller vålddetverkan mellan samhällets aktörer när mot

Även samverkannaturliga basen förfall deni kankommunen många varaom
vill vi inteenskilda i sådana ärendenorganisationer ochmyndigheter,mellan

fall. Som redanföredra i vissasamverkansformerandra kanutesluta attatt vara
omfattandelandsting under år genomgåtthar kommuner ochpåpekats ettsenare

utvecklas förarbetsformerhåller påförändringsarbete. Likaså t.ex.attnya
kanför samverkanviktigt formernapolisverksamheten. mycketDet är att

vissautesluta detVi vill därför inte påefter lokala förhållanden. attanpassas
gällersamverkan detinitiativ förlämpligt och närhåll kan att ansvarvara

kommunenligger hoskvinnor för våld någon änarbetet för utsatts annansom
formbehövsdock övertygade det någondess socialtjänst. Vioch är att avom

exakt fastslå hurdet inteorganisation för samarbetet, gårfastare även attom
organisation börsådan ut.seren
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kvinnomisshandel har påMyndighetssamarbete vidför projektetInom ramen
Vi vill framhållakommit till stånd.förtjänstfullt samarbetehållmånga ett

de positiva erfarenheterutvärderas,betydelsen projektet så attsnarastattav
andra områden.tillvara i andra län och påprojektet kangett tassom

för samverkanlång sikt. Hindren ärSamverkan måste processses som en
yrkesroller och rutiner. Det krävsolika byråkratier,och djupt rotade imånga

och attityder förplanering, organisation, arbetssättförändringaravsevärda av
tid ochFörändringarna kräverfungerande samarbete.till stånd smidigtatt ett

först personalstegvis. Samarbete blir möjligtgenomföras närvanligenmåste
får kunskapkänna varandra ochfår möjlighet lärafrån olika instanser att om

ochvarandras arbetsvilkor, kompetens synsätt.
konkreta exempel påambitionen ocksåbetänkande haftVi har i detta att ge

väsentligt syfteför våld. Ettför kvinnorhur arbete kan bedrivas utsättssom
för och incitamentskapa intressevarit hos andramed redovisningar harvåra att

i arbetet med motverkaformer för samverkanaktiviteter ochtill attnya nya
organisationer,myndigheter ellerhandläggare hosvåld kvinnor. Förmot som

också för myndig-förbättrat arbetssättinitiativet till ochvill ta ett nytt men-
deldet viktigt kunnaorganisationerna sådanaheterna och är att ta avsom -

erfarenheter sådant arbete.andras av
bedrivs vid det kana-beskrivit den verksamhetVi i det föregåendehar som

Family Vio-National Clearinghouseinformationscentralen Thedensiska on
informationsmaterialproducerar och distribuerarInformationscentralenlence.

Vitill allmänheten.såväl till olika yrkesgruppervåld inom familjen sersomom
i Sverige.motsvarighet byggsfördelar i attstora uppen

avslutadeBrottsoffermyndigheten för närvarande kartläggererfaritVi har att
kartlägg-Syftet medinrikting brottsofferarbete.och pågående projekt med på

skall kunnafrån olika verksamheteroch erfarenheterningen kunskaperär att
vidkompetenscentrumetkommissionen föreslagna ochspridas. Det resurs-av

sprida informationuppgift samla ochAkademiska sjukhuset har också till att
hälso- och sjukvårds-kvinnor, framför alltverksamheter för våldsutsattaom

dessa institutionerfullföljsVi angeläget arbetet såområdet. det attattanser -
kan spridaNational Clearinghousekanadensiskaliknande detpå sätt som -

gällersina metoder det mötainformation till önskar utveckla närdem attsom
för våld.behoven hos kvinnor utsättssom
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10 Sekretessen våldoch mot

kvinnor

10. l Inledning

En särskild fråga berör såväl hälso- och sjukvården socialtjänsten ochsom som
rättsväsendet hur gällande regler sekretess och tystnadspliktär påverkarom
möjligheterna för personalen samverka med andra myndigheter det gällernäratt
olika frågor våld kvinnor. Av särskild betydelse därvid derör ärmotsom
bestämmelser gäller för hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens personalsom
i fråga polisanmäla våldsbrott kvinnor söker hjälp eller vård.att motom som
En generalklausul i 14 kap. 3 § sekretesslagen 1980: 100 möjlighet föröppnar
myndigheter i de flesta fall, efter intresseavvägning, lämna sekretess-att uten
belagda uppgifter till andra myndigheter. Denna generalklausul gäller emellertid
inte i fråga uppgifter skyddas hälso- och sjukvårds- socialtjänst-ochom som av

Endast vidsekretess. misstanke mycket allvarliga brott brott för vilket inteom -
föreskrivet lindrigare straff fängelse iär två år har hälso- och sjukvårdenän -

och socialtjänsten i dag den hjälpsökande kvinnansrätt medgivandeatt utan
anmäla till polisen kvinnan varit för brott. Vid misstanke brottatt utsatt om

misshandel misshandel och sexuelltäven tvång och sexuelltt.ex.som grov- -
utnyttjande får anmälan däremot endast den skyddas sekretes-göras om som av

medger uppgifterna lämnasatt ut.sen
I direktiven till Kvinnovåldskommissionen anförs sekretessreglerna kanatt

skapa osäkerhet hos personalen hur den skall för hjälpaatten om agera en
kvinna har sig till den, särskilt i fråga polisanmälanvänt göraattsom om en

kvinnan inte vågar för själv, också i fråga kontakternastå medsom men om
andra myndigheter. Kommissionen bör, anförs det i direktiven, lägga fram
förslag i syfte underlag för adekvata åtgärder. Bl.a. bör kommissionenatt ge

möjligheterna ändringar i gällandeöverväga sekretessbestämmelseratt genom
öka förutsättningarna för kvinnor for våld effektivt stöd.utsättsatt ge som
Enligt direktiven bör kommissionen också det möjligt ochöverväga ärom
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tilloch sjukvårdenbl.a. hälso-anmälningsskyldighet förlämpligt införaatt en
1980:620§ socialtjänstlagenfinns i 71denmotsvarandesocialtjänsten som

skall de konse-sammanhangetfar illa.misshandlas eller Ibeträffande barn som
för andraområden ochangränsandefåförslag kaneventuellakvenser som

beaktas.brottstyper
1993,årtill Justitiedepartementetframställninghar, iRikspolisstyrelsen en
infor-underlättasyftar tillsekretesslageniföreslagit vissa ändringar attsom

fall.i vissa Någramyndigheteroch andramellan polisenmationsutbytet sty-av
socialtjänstenpolisen ochmellaninformationsutbytetsikterelsens förslag tar

kvinnorgällersjukvården det utsättsochpolisen och hälso- närmellansamt som
för våld.

våld kvinnorbekämpningensin skrivelseRikspolisstyrelsen anför i motatt av
central roll,harpolisen härsamhället ochuppgift förangelägenär att enen
bakgrundendenbrott beivras. Mottill dessagällerframför allt detnär att attse
uppgift hoslagstiftningnuvarandebrist istyrelsen det är attatt enenanser

tillkan lämnasslag intemisshandelsbrott dettabegångnasocialtjänsten avom
möjligtlångtsexualbrott. För såvissagällerpolisen. Detsamma att av-som

sekre-§ femte stycketi kap. 2stadgandet 14styrelsenhjälpa detta föreslår att
uppgiftinnebärbestämmelse ävenmedkompletterastesslagen att omsomen

sekre-hinderkvinna,rikatssexualbrottmisshandelsbrott och utanmot avsom
eller polis-åklagarmyndighettillkan lämnas§ lag,enligt kap.7 4tess samma

motsvarande ändring.föreslåssjukvårdenhälso- ochmyndighet. frågaI enom
Kvinnovåldskommis-hänvisning tillmedi juni 1994,harJustitiedepartementet

lag-ändringsåvitt denframställningen,direktiv, överlämnatsionens avavser
handläggning.för vidarekommissionenkvinnor, tilltill stöd förstiftningen

Även Vissa harkommissionen.påtalats förharsekretessproblemandra sam-
förför kvinnorharskyddsåtgärder prövatsolikaband med de utsattssomsom

behandlats iövrigtförSådant skydd hartrakasserier.våld och hot och andra
polisenskvinnorvåldrättsväsendet ochinomMyndigheternaKapitel 8 mot

medsammanhängerfrågorvissakapitelförevarandeverksamhet. I tas somupp
bestämmelserna i lagenpersonuppgifter,fingerade1991:483lagen omom

och möjligheternakvarskrivnings.k.1990: 1536folkbokföringsregister attom
Slutligenfolkbokföringen.personuppgifter inom ettspärrmarkera tas upp

vårdnad.sekretessproblem vidsärskilt gemensam

hearingarfrån10.2 Erfarenheter m.m.

misshandlad kvinnaställe ditdet endasjukvårdenhälso- ochsällanInte är en
och sjuk-hälso-hjälp. Attstöd ochsig förvändaförtroende vågarmed att

sinalämnarkvinnandenuppgifterföra vidarevården inte kan utsatta omsom
omvitt-hari sammanhanget. Dettatrygghetupplevsförhållanden extrasom en
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företrädare för uppfattningmånga hälso- och sjukvården. Samma harnats av
framförts kvinnor själva har varit för våld, liksom Företrädareutsattaav som av
för kvinnojourerna. På motsvarande har företrädare för socialtjänstensätt
framhållit just den sekretess socialtjänsten, enligtråder inomsträngaatt som

erfarenhet, bidragit till kvinnor övervinna sin tveksamhetderas kunnatatt att
hjälp hos socialtjänsten.söka

inom socialtjänstenAtt den sekretessen hälso- och sjukvården ochstränga
upplevs problem dem skall bistå kvinnor för våldutsättsettsom av som som

vid hearingarhar omvittnats andra. Sådana synpunkter har framförtsav som
Kvinnovåldskommissionen har och vid andra kontakteranordnat många som
kommissionen haft inom socialtjänsten.med personal hälso- och sjukvården och

har kommit till uttryck vid med andra arbetar förDetta även möten utsattasom
framförts ökade möjligheter uppgifter till andrakvinnor. Det har lämnaatt att

fallmyndigheter och anmälan till polisen kvinnans i mångaågöra vägnaratt
skulle kunna bidra till förbättra kvinnornas situation.att

Även de berörda myndigheter företagits inomenkäter hos som ramengenom
samverkansprojektet Myndighetssamarbete vid kvinnomisshandel har fram-för

svårhanterliga för vårdpersonalen. Enligt dessakommit sekretessfrågorna äratt
framför och sjukvårdspersonalen sekre-enkäter det allt hälso-är attsom anser

särskilt i samverkan med andrahinder i deras arbete, derasutgörtessen ett
företrädare brottsoffer- kvinnojour-myndigheter. poliser och för ochMen även

i derasmyndigheternas sekretess inneburit problem för demhar attuppgetter
efterlyst bättre kun-kontakter med myndigheterna. I enkäterna har ocksåman

intei vad sekretesslagen faktiskt tillåter ochoch utbildningskaper om mera
tillåter.

sekretessla-sjukvårdspersonalen det emellertid inte baraEnligt hälso- och är
överhuvudta-kan innebära problem. Integritetsfrågornabestämmelser somgens

patientjournallagens kravkänsliga. Bl.a. har pekat problem medärget man
uppvisar,i journaler till skador kvinnandet gäller orsakernär att t.ex. somange

fysiskajournalanteckningar. Problem med deni fråga andraäven ommen
erinratpatientjournalerna har också Barnmorskor harhanteringen påtalats.av

mödravårds-följer patienten frånproblemen med patientjournalen t.ex.attom
förlossningsavdelning vidare till barnavårdscentra-centralen till sjukhusets och

sekretessenminst för kvinnor bosatta det angelägetlen. lnte på små är attorter
enligt dessa uppgifter, mångakan vidmakthållas. Kvinnor har,är utsattasom

hänsynsärskilt anteckningar inte skall i journalen. Avbettgånger görasattom
kvinnanförekommer också, enligt uppgift,till patienterna ut-att utan attman -

antecknar såintegritetdet med hänvisning till kvinnanstryckt önskemål om -
i journalen och ibland underlåterlite möjligt även attattatt enangemansom

ellermakevarit för våld fråntill kvinnan sökt vård honorsak är att utsattatt en
mindreuppgifter, blivitAnteckningar i journaler har, enligt vissasambo.
mycketantecknadesför decennier sedan. Tidigareutförliga deän ettvar par
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följt med kvinnani de fall hanliksomkvinnanvad uppgett,noggrant mannen
till sjukhuset.

möjlighetergäller läkaresdetpåtalat problemåklagare har närPolis och att
kvinnormisshandlade vägrarovanligt svårtinterättsintyg. Det attutfärda är att
rättsintyg utfärdassigdebrottet och motsättervid utredningmedverka attattom

Åklagare förundersökning därför detnedibland läggatvingasläkare. attenav
rättsintyg. hareller Detläkarundersökningframtvingamöjlighetsaknas ettatt en

detskäl,ned dettaförundersökning lagtsförekommit trots attattt.0.m. aven
haroch åklagarepolislivshotande Frånmisshandelvarit fråga art.avom

fall i ärendenimöjlighet för läkarelagligsålunda efterlysts vartatt omen -
medgivandepatientensbedömtsåklagarenmisshandel utanvara grovsom av -

åklagare.polismyndighet ellerfrånbegäranrättsintyg efterutfärda
fram-inledningsvis refereradeerinra denocksåanledning härfinnsDet att om

Justitie-gjort tillRikspolisstyrelsensekretesslagenändringar iställning somom
Kvinnovålds-tillöverlämnatsJustitiedepartementetochdepartementet som av

kommissionen.

organisatio-frivilligamyndigheter ochförföreträdarekontakter medVid våra
sjukvårdenochskyldighet för hälso-frågantagit atthar vi också om enuppner

elleri hemmetkvinna misshandlasanmälasocialtjänstentill att annarsen
sådan skyl-hälsa. Enfara för hennesdetsådantdär sätt ärbehandlas på attett
riskerarbarni frågasocialtjänstlagenenligt §i dag 71 attdighet finns om som

socialtjänstensjukvården ochåvilar hälso- ochskyldighetfara illa. Denna
barn.verksamhet berörvilkasandra,flertalliksom ett

anmäla barnskyldighetenerfaritkontakternade nämndaVi har vid att attatt
uppfattasmyndigheternarättsvårdandeoch desjukvårdenhälso- ochfar illa av

Vissaförankrad.där välskyldighetenriktig, ochnaturlig och varasynessom
sig tveksam-käntibland haranfört dedockkvinnojourer harförföreträdare att
myndigheterandraellersocialtjänstenhjälp hossökakvinnorråda attattma

variterfarenheter hartill socialtjänsten. Derasanmälningsplikt attharsom
myndigheter,olikahjälp hossökafrånavstårkvinnor många gånger attutsatta

skallför barnenräddakvinnornadärför ärsocialtjänsten,hos attframför allt att
Åter väl medvetnakvinnornadock anförtandra haromhändertas. att omsynes

utgjortintedettasocialtjänstlagenenligt 71 §anmälningsskyldigheten attmen
sjukvården.ochtill hälso-vända sighinder för demnågot t.ex.att

frivilligaochmyndigheterförföreträdaremedkontaktervidVi har, våra
skyldig-införasdet böruppfattningenstöd förfunnitinteorganisationer, att en

hälsakvinnasanmälasocialtjänstentillsjukvårdenochför hälso- atthet att en
bl.a.hari fara. Mankani hemmet menatpågåendetill följd övergrepp varaav

gällerdetingripa små närmöjligheter ärsocialtjänstens personer.att vuxnaatt
och iutredningtillbara ledanormaltskullasocialtjänstentillanmälanEn -
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bästa fall erbjudande visst stöd.ett om-
sammanhanget kanI det enligt 3 § polislagen 1984:387 åliggernoteras att

polisen fortlöpande samarbeta med myndigheterna inom socialtjänsten ochatt
polisen skall underrätta dessa förhållanden bör föranledaatt snarast om som

åtgärd dem. polisen finnsnågon För sålunda redan lagstadgad skyldighetav en
anmäla till socialtjänsten kvinna har behov dess insatser. Enatt t.ex. att en av

sak polisen liteni utsträckning torde efterlevaär denna skyldighet.attannan

10.3 Sekretessen inom hälso- sjukvårdenoch

och socialtjänsten

10.3.1 Sekretesslagen m.m.

Sekretesslagen 1980:100 trädde i kraft den januari1 1981. inne-Lagen, som
håller bestämmelser både förbud lämna allmänna handlingar hand-att utom
lingssekretess och tystnadsplikt, tillämplig all offentligär på verksamhet.om
Sekretesslagen gäller inte bara mellan enskilda och myndigheter ocksåutan
mellan olika myndigheter inbördes, liksom mellan olika verksamhetsgrenar
inom myndighet, de betrakta självständiga i förhållandenär är attsamma som
till varandra.

Den grundläggande bestämmelsen sekretess inom hälso- och sjukvårdenom
finns i kap. 1 Av denna följer7 sekretess gäller inom hälso- och sjukvår-att
den för uppgift enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden,om
"om det inte klart uppgiften kanstår röjas den enskilde eller någonatt utan att
honom närstående lider men" s.k. skaderekvisit.omvänt

Sekretessen inom socialtjänsten för uppgift enskilds personliga förhållandenom
regleras i kap. § sekretesslagen7 4 och utformadär på sätt.samma

"men" har vidsträcktBegreppet betydelse i detta sammanhang. Utgångs-en
förpunkten bedömningen den berörda upplevelse. räckerDetär personens egen

i princip med tycker obehagligtnågon det uppgift henneäratt att att en om
eller honom lämnas innebärDet får försöka sig isättaut. att man personens
situation frågaoch sig hur hon eller skullehan uppgiften lämnadesreagera om
ut.

Det omvända skaderekvisitet innebär presumtion för sekretess. Sekretess-en
reglerna andra områden i utsträckning utformadepå med rakt skade-är stor ett
rekvisit, dvs. sekretess råder det kan den enskilde eller någonantas attom
närstående lider uppgiften röjs. raka skaderekvisitet innebärDetmen om en
presumtion sekretess.mot

Av grundläggande betydelse for utformningen socialtjänstsekretessen harav
varit intentionerde ligger bakom socialtjänstlagen. socialtjEnsom av
viktigaste utgångspunkter socialtjänstens insatser i individuella ärendenär att
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socialtjänstlagensjälvbestämmande. l sägsfrivillighet ochskall präglas av
självbestäm-för människorsskall bygga respektverksamhetensålunda att

enskilde skallför densocialnämndens insatserochmanderätt och integritet att
social-och 9i fråga 1tillsammans medoch genomförasutformas personen

andra myndighetersamråd medtill ocksåtjänstlagen. motiven lagenI sägs att
prop.samtycker till detden berördaregel inte bör skei utan att personen

har utformatslagstiftningen394. betonas1979/80: del 364 och DetA, atts.
socialtjän-respekt förförtroende ochenskilda skall kännadenså att personen

denna.vända sig tillvederbörande skall vågaoch så attsten
och sjukvårds-utformningen hälso-bakomtankegångar har legatLiknande av

Även patientens1982:763 betonarsjukvårdslagenhälso- ochsekretessen.
ochsålunda hälso-portalparagrafer 2 §integritet. lagens sägsI attaen av

och integri-självbestämmandeför patientensrespektsjukvården skall bygga
utformas ochmöjligtskall långt detbehandlingen så äroch vården ochtet att

med patienten.genomföras i samråd
medgerundantagsbestämmelseremellertid i sekretesslagenfinnsDet attsom

sjuk-hälso- ochdenmyndigheter omgärdas strängamyndigheter även som av-
uppgifterkan lämnai vissa fallsocialtjänstsekretessenvårds- och utanut-

5 § sekre-bestämmelsen i 1 kap.sådant undantaghinder sekretess. Ett ärav
hindersekretess ingetbestämmelseEnligt denna utgörtesslagen. mot att en

utlämnande myndighetennödvändigt för denuppgift detlämnas är attut, om
framgårsekretesslagenförarbetena tillverksamhet. Avfullgöra sinskall kunna

tillräckligt åberopainterestriktivt.tillämpas Det ärbestämmelsen skall attatt
skallsekretessgenombrotteteffektivitetsskäl,allmännaenbart utan vara en

kanfullgöras. Bestämmelsenskall kunnaåliggandeförutsättning för visstatt ett
verkam-sinfullgöramyndighethjälpaåberopas förinte heller attatt annanen

het.
sekretesslagen.§finns i 14 kap. 1från sekretessenviktigt undantagEtt annat

tilluppgift lämnasinte hindrarföljer sekretessbestämmelsenAv attatt enen
Exempelförordning.lag elleruppgiftsskyldighet följermyndighet, avomannan

hälso-socialtjänst- ochuppgift inomlämnaskyldighetsådan lagstadgadpå att
och 11 § lagensocialtjänstlagen§§66 och 71sjukvårdsområdetoch utgör

Vidaresjukvården.hälso- ochpersonal inomför1994:953 åliggandenom
rättegångsbalkenibestämmelservissa andravittnesplikten liksominnebär att

10.3.3 nedan.avsnittetsekan brytassekretess även
från sekretessen.undantagfinns ytterligaresekretesslagen2 §I 14 kap.

skriftligtmuntligt elleriuppgift lämnassekretessSålunda hindrar inte ettatt
förundersök-bedrivermyndighetdomstol ellersakkunnig tillyttrande somav

stycket.brottmål 2 § andraning i
myndighetermellanuppgifter lämnasförockså gjortsVissa undantag har som

intesålundahindrarsocialtjänsten. Sekretessenochoch sjukvårdeninom hälso-
ochmissbrukaredeneller äroch ungdomaruppgifter barn omatt om somom
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dessas närstående lämnas mellan myndigheter inom hälso- och sjukvården och
socialtjänsten, det behövs för den enskilda nödvändigskallattom personen

behandlingvård, eller stöd. förDetsamma gäller det behövsannat om en
nödvändig insats till skydd for barn § sjunde14 kap. 2 stycket.väntatett

finns iDet också 14 kap. 2 § sekretesslagen vissa möjligheter hinderatt utan
sekretess lämna uppgifter till polis och åklagare. bestämmelser redovi-Dessaav
nedan avsnittunder 10.3.2.sas

flestaPå de områden gäller vidare den §s.k. generalklausulen i 14 kap. 3
sekretesslagen. innebärDen sekretessbelagd uppgift får lämnas frånatt en en
myndighet till det uppenbart intresset uppgiftenär att atten annan, om av
lämnas har företräde framför intressedet sekretessen skall skydda. Vissaut som
områden har dock undantagits från tillämpning general klausulen. Undantagenav

förutom hälso- sjukvårdenoch och socialtjänsten Svenska kyrkansavser - -
församlingsvårdande verksamhet, Barnombudsmannens verksamhet, vissa delar

riksbankens och riksgäldskontorets verksamhet, myndigheternas uppdrags-av
verksamhet för enskilds räkning, medling i arbetstvister, teknisk bearbetning

lagringoch personregister för räkning, särskilda postförsändelserav annans
telemeddelanden rättsligt biträde General-allmän advokatbyrå.samtm.m., av

klausulen, tillämplig uppgiftslämnande mellan olika myndigheterärsom
likaväl mellan olika verksamhetsgrenar inom myndighet,ochsom en samma

kommit för inte oförutseddahar till några hinder skall uppkomma i myndig-att
heternas verksamhet. Den alltså avsedd tillgodose den självklara principenär att

myndigheternas skyldighet samarbeta i frågor där utbyte informationattom av
viktigt i samarbetet.ingår ledettsom

Som påtalats har bl.a. uppgifter skyddas hälso- och sjukvårds-nyss som av
och socialtjänstsekretessen undantagits från generalklausulens tillämpningsom-
råde. Skälet för myndigheter inom socialtjänstenhälso- och sjukvården ochatt

får uppgifter tillinte lämna myndighet efter intresseavvägningut en annan en
enligt generalklausulen har vården bygger den enskildapåattangetts attvara
människan skall känna förtroende för dem har hand vården. konse-Ensom om
kvens samråd med andra myndigheter i princip inte skall ske denatt utan
enskildas samtycke.

hälso- och sjukvårdspersonal socialtjänstpersonal i tjänstAll och allmän är
underkastad tystnadsplikt 1 kap. 6 § sekretesslagen. hälso- och sjukvårds-För

i enskild tjänst tystnadsplikt föreskriven i 8-10 §§ lagen 1994:953personal är
föråligganden personal inom hälso- och sjukvården. motsvarandePå sättom

föreskrivs i § socialtjänstlagen tystnadsplikt för den eller har varit71 ära som
verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet insatsersom avser

socialtjänstlagen.enligt
utanförHelt sekretesslagens reglering och andra lagars bestämmelser tyst-om

nadsplikt faller de ideellt arbetande kvinnojourkvinnorna. En sak är attannan
frivilligtjourkvinnorna oftast ålägger sig inte föra sådana uppgifteratt om
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förekom-vid jouren.kännedom i sitt arbete Detenskilda vidare de får omsom
förplik-särskild skriftligundertecknarjourkvinnor vissa hållpåäven att enmer

iaktta sekretess.telse att

misstanketill polisen vidUppgiftslämnande10.3.2 om

brott

1979/8022 innehöll,sekretesslag prop.ursprungliga förslaget till utöverDet
§i kap. 3 sekretesslagen,§ och generalklausulen 14bestämmelserna i 1 kap. 5

för polis och åklagares brotts-till förmånundantag från sekretesseninte något
uttalade dockbehandling lagförslagetverksamhet. Vid sinbekämpande av

möjligheternaborde utredas vidarede frågorriksdagen attatt varsomen av
myndigheter i brottsbekämpan-uppgifter mellanhinder sekretess lämnautan av

syfte.de
med bestämmelsersuccessivt kompletteratsSekretesslagen har somsenare

uppgifter brottdet gäller lämnaundantag från sekretessinnebär när att ut om
tillämpa general-inte har möjlighetpolis åklagare. Myndighetertill och attsom

misstankemöjligheter anmälaökadeklausulen har sålunda fått avsevärt att om
myndighet harfrån har konstruerats såbrott. Undantagen sekretessen att en en

"Sekretessuppgifter.skyldighet lämna sådanaintemöjlighet någon attmen
lämnas...".uppgifthindrar inte att

uppgifter baga-lämna änflesta myndigheter har rättDe annatatt omnumera
stycket sekre-Enligt kap. 2 § fjärdeåklagare. 14brott till polis ochtellartade
misstankeuppgift angårhindrar sålunda inte sekretesstesslagen att omsom

myndighetelleråklagarmyndighet, polismyndighettillbrott lämnas somannan
och detta kanföreskrivet för brottetfängelseingripa brottet,har ärmotatt om

formuleringen ibörpåföljd böter. Detföranleda än attnoterasantas annan
misstanke brottuppgifthindrar angårsekretess intefjärde stycket attatt omsom
anmälan miss-uppgiftslämnande enbartomfattandemedger änett avenmera

17.jfr 1982/83:12tanke brott KU s.om
i frågasärskilt såsomskyddsintressetområden därvissaPå stort,ansetts om

socialtjänstsekretessen,och sjukvårds- elleromfattas hälso-uppgifter avsom
för vilketmisstanke brottsåvitt angåruppgift får lämnas endastgäller att om

Vidfemte stycket.straff fängelse ilindrigare två årinte föreskrivet änär
ytterligare genombrottdockunder 18 harden årmisstanke brott ärmot somom

och hälso- ochsocialtjänsteninte hindrari dengjorts sekretessen, så attatt
förutsättningunder detpolis och åklagare,uppgifter tillsjukvården lämnar att

misstankedvs.eller 6 kap. brottsbalkenenligtfråga brott 4är ett omom
sexualbrott.respektivefrihet och fridbrottliv och hälsa,brott motmot

begränsade till den situa-inteuppgifter brottMöjligheterna lämna ärutatt om
uppgifternaåklagare,polis ellerutlämnadeuppgifterna begärstionen utanatt av
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kan lämnas myndighetenspå initiativ och uppgiftslämnandet harut eget utan att
sambandnågot med förundersökning.t.ex. en

Möjligheten från bl.a. hälso- och sjukvården socialtjänstenoch lämnaatt ut
uppgifter misstankeangår brott för vilka inte föreskrivet lindrigareärsom om
straff fängelse två infördesän år lagändring 1983. Skälenår väljaattgenom

fängelsetvå års flera.gränsen Bland önskades bättre kongruensannatvar en
mellan sekretesslagen och rättegångsbalkens bestämmelser vittnespliktom m.m.
se avsnitt 10.3.3.

I samband med 1983 lagändring behandladesårs frågan bordeäven om man
införa regler innebär hälso- och sjukvårdspersonalen, oberoendeattsom av
kvinnans samtycke, skall kunna lämna polisen uppgifter misstankarrörsom om
kvinnomisshandel. Tanken härpå avvisades dock, bl.a. hänvisningmed till
risken för misshandlade kvinnor inte skulle vända sig till sjukvårdenvågaatt
för hjälp prop. 1981/822186 23-24.s.

Den lägre for polisanmälan brottgräns gäller för flertalet myndigheterom som
"uppgift får lämnas fängelse föreskrivet för brottet och brottetär kan antasom-

föranleda påföljd böter" infördesän lagstiftning 1984.år Medannan genom-
hänvisning till intresset särskilt starkt sekretesskydd vårdområdetpåettav
behölls dock bestämmelsen för brottet skall fängelsestadgat minst tvåatt vara

för denår sekretess gäller inom hälso- och sjukvården och socialtjänst-att som
skall brytas prop. 1983/84:142 30 och 34 ff..en s. s.

Sekretesslagen gäller inte utanför den offentliganämnts hälso- och sjuk-som
vården och socialtjänsten. socialtjänst-För och hälso- sjukvårdspersonalenoch
i motsvarande enskild verksamhet gäller i stället, framgått tystnads-som ovan,
plikt enligt särskild lagstiftning. Tystnadsplikten innebär intepersonalenatt
obehörigen får röja uppgifter enskilds hälsotillstånd eller andra personli-om en

förhållanden. En sådan tystnadsplikt inte hindra misstankarattga anses om
allvarliga brott framförs till polisen. Vid tolkningen obehörighetsrekvisitetav
har det naturligt söka ledning i det skaderekvisit finns i sekre-ansetts att som
tesslagens bestämmelser. Sålunda föreligger i praktiken nära överensstäm-en
melse mellan tystnadsplikten för offentliga funktionärer och tystnadsplikten för
vårdpersonal i enskild tjänst jfr 1980/81 :28 23 och 1981/82: 186prop. s. prop.

26.s.
erinrasHär bör vilka gäller, sekretessbelagdaäven regler uppgif-om som om

lämnas stöd finns för det i bestämmelse.någon Den röjerter ut utan att som en
uppgift vederbörande skyldig hemlighålla, kan enligt 20 3 §är kap.attsom
brottsbalken dömas för brott tystnadsplikt. Straffet böter eller fängelseärmot
i högst Oaktsamhetår. bestraffas med böter. ringa fall skallI dock inteett
dömas till vissa fall kan disciplinåtgärderI enligt tjänstelagar komma iansvar.
fråga.

Det kan också finnas anledning erinra bestämmelsen nöd i 24 kap.att om om
§ brottsbalken. Enligt denna bestämmelse4 gärning, begårutgör någonen som
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skadadenbeskaffenhet,faranstillmed hänsyndenendasti nöd, brott somom
nämndaEnligt denoförsvarlig.övrigtiomständigheterna ärochåsamkas annan

eller någotegendomliv, hälsa,fara hotarnödföreligger närbestämmelsen
skyddat intresse.rättsordningenviktigtannat av

rättegångsbalkenenligtVittnesplikt10.3.3 m.m.

inställa sigskyldighetmedborgerligallmändetsvensk attEnligt ärrätt somen
i frågagrundsatsallmänSomvittnesmål.avläggadomstol och därvidvittne en

Vittnesplikt.förfår vikatystnadspliktgällervittnesskyldigheten attom
huvudre-från dennaundantagvissafinns dockrättegångsbalken§36 kap. 5I

frågor tillställamöjlighetenspeciella fall ettförParagrafen begränsar attgel.
omfattningTill sinfrågeförbud.råderdettalarvittne. Man samman-ettattom

fall fårvissaItystnadsplikter.förekommandemedintefrågeförbudetfaller
iinbegripsförhållandeangåendevittnehörassålunda ett somsompersonen

beträffan-frågeförbudförekommerandra fallItystnadsplikt rätta.dennas utom
föreskriven.tystnadspliktingen ärför vilkade personer

tillhörföreskrivsrättegångsbalkenstycket§ andra att36 kap. 5I sompersoner
anfönrod-blivitde harnågotfår hörasinteyrkesgruppervissa angivna somom

mindreerfarit meddärmed harsambandde ielleryrkesutövningda i sin som
gällertystnadspliktenförmånvilkenstilleller deni lagmedgivetdet sam-är

läkare,2.advokater,yrkesgrupperna är:angivnasålundatill det. Detycker
psykotera-7.psykologer,sjuksköterskor,barnmorskor,tandläkare, 4.

drivs kommun,familjerådgivningsbyråvidkuratorer avsomsamtpeuter
gällerFrågeförbudetsamfällighet.kyrkligförsamling ellerlandstingskommun,

uppräknade yrkesgrupperna.till debiträdenförockså
styckettredje5 §36 kap.enligtvidarevittnespliktenfrån ärUndantagna -

inte får hörasoch försvarare,biträdenrättegångsombud,rättegångsbalken som-
intefullgörande,för uppdragetsanförtrotts demvadvittnen omsomomsom
ochkyrkani Svenskastycket prästerenligt femtedet,medger samtparten --

vittnefår hörasintetrossamfund,andramotsvarigheter i omderas somsom
samtal.själavårdandeellerbikterfarit underde harnågot som

rättegångsbalken inte§36 kap. 5enligtfrågeförbudetVidare kan attnoteras
familjerådgivningeninomsocialtjänstpersonal kuratorerfrågagäller i om

avläggaskyldigaprincipisålundaSocialtjänstpersonal attärundantagna.
sjukvårdsper-ochför läkaregällerbegränsningarvittnesmål de annanutan som

stycket.andra5 §sonal enligt
yrkesgruppernaangivna1-8underdock desekretessen ärhinderUtan ovanav

angåendemålivittnaskyldigabiträdenoch derasrättegångsombud attliksom
36 kap.fängelse två årstrafflindrigare änföreskrivetintevilketför ärbrott,

stycket.§ fjärde5
elleri allmänverksamhetfrågadet ärFrågeförbudet gäller oavsett omom
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privat tjänst. Förbudet skall iakttas självmant domstolen och kan inte efter-av
vittnet. Som framgått viker dock frågeförbudetges denav till förmånovan om

för vilken sekretessen gäller lämnar sitt samtycke.
Bestämmelserna i 36 kap 5 § tillämpligaär också i fråga vittnesförhörom

under förundersökning i brottmål 23 kap. 13 § rättegångsbalken. vitt-en Ett
nesförhör under förundersökningen får dock inte innanäga undersökningenrum
har fortskridit så långt någon skäligen kan misstänkasatt för brottet.

38I kap. rättegångsbalken finns föreskrifter skyldighet tillhandahållaattom
domstolar skriftliga handlingar editionsplikt. Om handling kan haantasen
betydelse bevis, får domstol förordna handlingen skall tillhandahållassom atten
domstolen. Vissa undantag från editionsplikten finns emellertid. Bl.a. gäller,
såvitt allmänna handlingar, undantag frågeförbudetavser i 36motsom svarar
kap. §5 rättegångsbalken, vilket är särskild betydelse det gällernärav t.ex.
sjukjournaler 38 kap. 8 §.

Av 23 kap. §14 rättegångsbalken följer den leder förundersökningenatt som
kan begära skallrätten besluta handlingatt skall tillhandahållasatt redanen
under förundersökningen. Begränsningarna i 38 kap. 8 § rättegångsbalken är
tillämpliga också i sådana fall.

Rättegångsbalkens bestämmelser vittnesplikt och frågeförbud gäller enligtom
25 § förvaltningsprocesslagen 1971:291 i tillämpliga delar också i förvalt-
ningsdomstol.

Begränsningarna i vittnesplikten för de olika yrkesgrupperna har huvudsakligen
tillkommit i syfte skydd de enskildaatt ifrågavarandedege personer som
yrkeskategorierna kommer i kontakt med. förarbetenaI till bestämmelsen i
rättegångsbalken SOU 1938:44 392 framhölls vissa yrkesutövare intaratts.

sådan förtroendeställning i förhållande till allmänheten viss tystnadsplikten att
till skydd för den enskilde påkallad.är Med hänsyn till vikten tillgängligaattav
upplysningskällor kan utnyttjas i rättegång framhölls vidare försiktig-atten stor
het bör iakttas det gällernär bestämma de yrkesgrupper för vilkaatt tystnads-
plikten borde gälla framför vittnesplikten.

Bestämmelsen i 36 kap. §5 fjärde stycket rättegångsbalken frågeförbudetatt
får vika i fråga vissa brott tillkom i samband med rättegångs-om grova nya
balkens införande 1948.år Tvåårsgränsen motiverades i förarbetena endast med
"det allmänna intresset fullständig utredning" och "hänsyn till viktenav av
straffskipningens säkerhet" SOU 1938:44 39 och 393 1942:5samts. s. prop.

423. Det bör tilläggas bestämmelsen ursprungligen "tvåatt avsåg straff-s. års
arbete", vilket i samband med brottsbalkens införande ändrades till "två års
fängelse" prop. 1964:10, NJA 1964 162.s.
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enligtuppgiftsskyldighetAnmälnings- och10.3.4

socialtjänstlagen

tilllämnasuppgifterintesekretesshindrar annanframgått att enSom ovan
socialtjänst-förordning. Iellerföljer laguppgiftsskyldighetmyndighet, avom

uppgiftsskyldighet.ochanmälnings-lagstadgadsådanfinnslagen en
kännedomfårochbörsocialtjänstlagenstycketförsta71 §Enligt somenvar
där påbehandlaseller etthemmetmisshandlas iunderårig annarsatt enom

anmälautvecklingellerhälsaunderårigesför denfaradet ärsådant sätt att
vidbefattningshavareochoffentligavissasocialnämnden. Förtilldetta organ

stycket§ andraenligt 71finnsyrkesutövareangivnavissa enfördessa samt
förgällerAnmälningspliktenanmälan.skyldighet göraatt

ungdom,ochbarnberörverksamhetmyndigheter vars
socialtjänsten,sjukvården ochochhälso-inommyndigheterandra

ochunder 1myndighetervidanställda avsessom
anställ-sådanharintebarnmorskorochsjuksköterskorläkare, lärare, som

nmg.

socialnämndentillskyldigaär genastochmyndigheter attSådana personer
innebärakankännedom något attfårverksamhetsinde ianmäla, somomom

verk-dem ärskydd. Förunderårigstillingripasocialnämnden behöver somen
endastdockanmälningspliktengällerfamiljerådgivningkommunalinomsamma
i hem-misshandlasunderårigkännedomfårverksamhetsin attde i enomom

met.
anmälningspliktharoch yrkesutövarebefattningshavaremyndigheter,De som

allasocialnämndenlämnaskyldigaocksåstyckeandra ärparagrafens attenligt
underårigs behovutredningförbetydelse avkanuppgifter enavavvarasom

stycket.fjärde71 §skydd
anmälaskyldighetenomfattas inteideellt attarbetarKvinnojourkvinnor avsom

moraliskadetdemförgällerfar illa. Däremotbarnsocialtjänstentill ettatt
socialtjänstlagenstycketförsta71 §förhållandensådanaanmälabudet somatt

iutförligareredovisasbestämmelsenämndaInnebördenför.uttryck avger
misshandelsmiljöer.iKapitel 15 Barn

haft isocialtjänstlagen ävenvid sin översynSocialtjänstkommittén, avsom
socialt-§i 71anmälningsskyldighetbestämmelsenhuruppdrag överväga omatt

riktaruppmaningdensåvälföreslagitharutformad,bör att somjänstlagen vara
derasochmyndigheteråvilarskyldighetdenallmänhetentillsig somsom

Även åvilaranmälningsskyldighetdenutvidgas.skall sombefattningshavare
omfattaskyldighetenskallSålundavidgad.föreslås personeryrkesutövarevissa

hälso-privatungdom,ochbarnberörverksamhetprivatinomarbetar somsom
område.socialtjänstensverksamhet påbedrivenprivatsjukvårdoch samt
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Socialtjänstkommittén har inte frågan uppgiftsskyldighet börprövat om en
införas till skydd för andra barn.än

l0.3.5 Kvinnovåldskommissionens överväganden och

förslag

Vi föreslår ytterligare begränsning i vårdsekretessen, så vårdperso-atten
uppgifter till polis och åklagarenal hinder sekretess får lämnautan av

ytterligare, särskilt angivna vålds- och sexual-vid misstanke vissaom
brott.

i 3 6 § brottsbalken stadgatBeträffande misshandel kap. är ettgrov
Enligt förslag skall uppgiftminimistraff fängelse vårtpå år.ett som

kapitelfå till polis och åklagare.misstanke detta brott lämnas Iangår om
införs i kap. brottsbalken.föreslår vi straffbestämmelse 411 att en ny

fridsbrottStraffet för kvinnofridsbrott respektivedet brottet ärnya --
Även uppgifterfängelse lägst och högst beträffande angårår.ett somsex

föreslår vi genombrott i vårdsekretessen. Imisstanke detta brott ettom
beträffan-genomgripande förändringarkapitel föreslår vi också vissa11

utnyttjandesexuelltsexualbrotten i 6 kap. brottsbalken. Förde grovt
fängelseföreslår bl.a. minimistraffet skallenligt 6 kap. 3 § ettatt vara

Även förföreslår vi möjlighetvid misstanke detta brottår. öppnasattom
uppgift till polis och åklagare. Samma reglervårdpersonalen lämnaatt

ioffentlig privat tjänst. Genombrottetgälla för vårdpersonal i ochbör
församlingsvårdandegälla inom svenska kyrkanssekretessen bör även

verksamhet.
såvitträttegångsbalkenvidare det s.k. frågeförbudet iVi föreslår attatt

misshandel, detvika angåendevårdpersonal skall i måldet grovavser
sexuelltochkvinnofrids- respektive fridsbrottetföreslagna utnytt-grovt

jande.

Sekretesslagen innehåller bestämmelser tystnadsplikt förbudoch attom om
lämna allmänna handlingar. tillämpligDen inom all verksamhetärut som
bedrivs statliga och kommunala myndigheter. Sekretess föreskrivs inte baraav
i förhållande till enskilda också mellan myndigheter.utan

vissSekretesslagen präglas den skall till intressen iolikaatt taav somvara
Å skyddutsträckning motstridiga. sidan skall lagen tillgodose behovetär ena av

obehörig i förhållanden enskil-insyn bör skyddade hänsyn tillmot som vara av
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Å utsträck-möjligai minstaskall lagensidanandraintressen.eller allmännada
offentligadenkontrolli ochinsynkrav påallmänhetensinskränkaning av

i frågaintressenademellan tvåmotsättningentydligSärskilt ärverksamheten.
skade-till omväntkopplatsdär sekretessenvårdområdet, ettsekretessen påom

få.i sekretessen ärgenombrottenrekvisit och
förutom denbrottuppgiftslämnande är,myndighetersförbetydelseAv om

§i kap. 2bestämmelsen 14sekretesslagen,3 §kap.generalklausulen 14s.k.
till polislämnasuppgifterinte hindrarvilken sekretessenligtstycket, attfjärde

ochför brottetföreskrivetfängelse ärbrott,misstankevidoch åklagare omom
integritets-särskiltvissböter. Förpåföljd änföranledadetta kan antas annan

harsocialtjänstenochsjukvårdenochhälso-verksamhet såsomkänslig --
i frågaendastpolis och åklagaretilllämnasuppgift fårhögre: omgränsen satts

fängelse tvåstrafflindrigareföreskrivet äninteför vilket ärbrottmisstanke om
sjukvården,ochhälso-frågagjorts iharsekretessgenombrottYtterligareår. om

fårdessutomverksamhet,församlingsvårdandekyrkansochsocialtjänsten som
brottsbalken6 kap.ellerenligt 4brott motmisstankeuppgift vidlämna om

stycket.2 § femte14 kap.18inte fyllt årnågon som
påsekretessenväsentligtdetansågstillkomstsekretesslagens attVid vara

grundläggan-möjligt. Avenhetligtochenkeltutformades såvårdområdena som
varitharsocialtjänsteninomsekretessenutformningenbetydelse forde av

viktigastesocialtjänstlagensEnsocialtjänstlagen. ut-bakomintentionerna av
präglasskallärendenindividuellaiinsatsersocialtjänstensgångspunkter är att

skall bygga påverksamhetensjälvbestämmande ochfrivillighet och attav
till lagenmotivenintegritet. Iochsjälvbestämmanderättmänniskorsforrespekt
enskildadenbör skemyndigheter inteandrasamråd med utan attocksåsägs att

skallenskildadensålunda utformats såLagstiftningen hartill det. attsamtycker
vändaskall vågaoch honsåsocialtjänstenförrespektförtroende och attkänna

till denna.sig
ochgod hälso-sjukvårdslagenochhälso-motsvarande attsättPå enanger
ochsjälvbestämmandepatientensförrespektskall byggasjukvård särskilt

Även långt detså ärbehandlingenochvårdenhar betonatshärintegritet. att
med patienten.i samrådgenomförasochskall utformasmöjligt

sekretessdenutformningenvidsålundaskäl har vägt somDessa tungt av
den bakgrun-socialtjänsten. Det ärochsjukvårdenoch mothälso-gäller inom

igenombrottskapagällerdetrestriktivvarit närharlagstiftaren attden som
möjlighetensamhällsintressenstarka attandrasådanaförsekretessen även som

förskyddintressetvarithar närrestriktivSärskiltbrott.ingripa avmot man
sålundauppfattningVi delar denstarkt.varitintegritetenpersonligaden som

skäl för utöverstarkamycketdet krävsoch atttill uttryckkommit attmenar -
därområdeutvidga detföretagitsredani sekretessengenombrottde som -

vidarebefordrafårsocialtjänstenochsjukvårdenhälso- ochpersonal inom
åklagare.polis ochtillmed brottsambandharuppgifter som
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Å andra sidan finns det mycket starkt samhällsintresse allvarliga brottett att
framför allt sådana riktas kan beivras. Benägenheten hosmotsom person- -

enskilda för brott anmäla brottetutsätts varierar, tidigareattpersoner som som
påpekats, kraftigt. Speciellt låg anmälningsbenägenhetenär vid s.k. kvinno-
misshandel liksom vid sexuella där det föreliggerövergrepp relationnäraen
mellan gärningsman och offer. tidigareI avsnitt har beskrivits den mycket svåra
situation kvinna försätts hon under lång tidnär för våld, hotutsättssom en
och andra trakasserier från närstående Det finns anledning erinraatten man.

den s.k. normaliseringsprocessen och den effekt kvinna,påom upprepaten som
våld i förening isoleringmed och växling mellan våld och kan ha.värme Norm-
aliseringsprocessen våldet så småningom blirgör normalt inslag iatt ett var-
dagen, vilket i sin kan leda fram till det och försvaras äventur att accepteras

kvinnan.av
Naturligtvis måste kvinna för våld och/eller sexuellautsatts upprepaten som

i första handövergrepp stöd och hjälp, hennes självkänslaså stärks ochatt
hon får styrka själv sig misshandelsförhållandet. Att sådant stödjandeatt ta ur
arbete väsentligär uppgift för personal inom hälso- och sjukvården ochen
socialtjänsten kvinnormöter har vi återkommande framhållit. Mångautsattasom

förslagen i detta betänkande åstadkomma förstärkningar i dettaattav avser
Ävenavseende. stödet till kvinnorna förbättras kommer dock personal inomom

hälso- och sjukvården och socialtjänsten fortsättningsvis kvinnor,mötaatt som
inte vill anmäla sina för polisen, risken överhängandeärpartners oavsett att att
kvinnorna för allvarligapå våldsövergrepp.utsätts Vi har förståelse förnytt
personalens vånda de i vissa situationeröver saknar vända sig tillrättatt att
polis och åklagare. Sekretessbestämmelserna hindrar nämligen i praktiken
personalen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten till polisen anmälaatt
andra brott riktar sig kvinnor våldtäkt.änmotsom vuxna

Vi intresset beivra våldsbrott och förhindra våld iatt attmenar upprepatav
vissa fall fåmåste över den enskilda intresse integritet ochta personens av
sekretess. Det samhälletsätt varpå våld riktar sigpå kvinnor utgörmotser som

viktig faktor i kampen sådana brott. Om hälso- och sjukvården ochmoten
sociala myndigheter förhåller sig passiva det eller mindreärtrots att mer

föruppenbart dem kvinna varit för mycket allvarligtatt utsatt t.ex. etten
misshandelsbrott, blir detta signal till såväl kvinnan den misshandlandeen som

samhället inte bryr sig han förgriper sig henne.på Mannensatt attmannen, om
handlande riskerar uppfattas straffrättsligt tillåtet. Det därföräratt som en
viktig markering hälso- och sjukvården och socialtjänsten, oöverstigligaatt utan
hinder sekretess, kan anmäla misstankar livshotande ocht.ex.av om annan
allvarlig misshandel till rättsvårdande myndigheter. Ett viktigtannat argument
för det allmänna intresset fåmåste det enskildaöver måsteatt ärta att man
kunna förhindra sitt våld offer.andraatt motmannen upprepar

Vi vill sålunda framhålla betydelsen misstankar allvarliga brott kom-attav om
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Vibeivras.kanochkännedommyndigheternasrättsvårdande ansertill demer
sjuk-ochhälso-förskyldighetinförabörsekretesslagenidock inte enatt man

skullelösningsådanuppgifter. Ensådanalämnasocialtjänstenochvården att
sekretesslagen.iövrigti använtsteknikdenmedförenlighellerinte somvara

sekretessmedkonstruktionnuvarande attsekretesslagenssålundaVi attanser
fortsättningsvis börlämnas ävenuppgifterhindraravseenden intei olika att

skyldig-frågantill252 f.nedanåterkommerViutgångspunkten. om envara
uppgifter.domstol lämnabeslutefterfall uti vissavårdpersonalförhet att av

socialtjänsten.tillanmälningsskyldighetfråganbehandlar253På om ens.
garanti förvårdområdet utgörsekretessenstarkadenoftahävdas enDet att
stöd. Utanochhjälpförvårdentillvända sigskall vågamänniskorutsattaatt

ska-vid akutaintesjukvården,sig tillvändaintekvinnor vågaskulle ensden
harsekretessenbetvivlaanledningdockfinns att enDet atthar detdor, sagts.

kontaktervid våraSålunda harsammanhanget.ibetydelseavgörandesådan
kvinno-ochsjukvårdenhälso- ochsocialtjänstensåvälförföreträdaremed som

förföreliggeruppgiftsskyldighetexempelvis den myn-erfaritjourerna somatt
hindernågotofta inte utgörillafargäller barndetoch andra närdigheter som

Liknandevårdapparaten.iinstansertill olikasigvända argu-människorför att
vidåtalsangivelsekravet påslopandettidigare ävenanfördes mot avment

besan-farhågornaavseendet hari dethellerplats. Inteenskildmisshandel på
bevistillräckligaåtala närskyldigåklagaren ärförhållandet attDet attnats.
ökadstöd. Enuppfattatsställetikvinnor ettmångaföreligger har somav

anmälasocialtjänstenochsjukvården attochhälso-personal inomförmöjlighet
avgörandesåvillsjälvinte stegkvinnan ettbrott tamisstankar även omom -

kvinnan.förstödkunnaliknande sätt ettbör på ses som-
talarsärskilda motochallmännamellan de argumentavvägning somEfter en

socialtjänst-ochsjukvårds-ochhälso-igenombrottförsänkning gränsenaven
funnitvisänkning harsådanförtalaroch desekretessen argument ensom

alternativfleradockfinnslösningen. Detsistnämndaför denskälövervägande
utformas.kunnaskullei sekretessenlättnadtill hur en

innebärgeneralklausulen, attlåtanaturligtvis enövervägaskan somDet att
intressetuppenbart attdet ärlämnas attuppgift får avsekretessbelagd ut om

skallsekretessenintresseframför detföreträdeharlämnasuppgiften somut
Vidaresocialtjänsten.ochsjukvårdenochhälso-förgällandebli ävenskydda,
sekre-stycketfjärde2 §kap.nuvarande 14ifinnsväljaslösningkan den som

kandettaförpåföljdenochbrottetförföreskrivetskallfängelsetesslagen vara
regleringentillanslutamöjlighettredje ärböter. En avattbli änantas annan

brottdvs.underåriga,brottmisstankevid moti sekretessengenombrottet om
brottsbalken.6 kap.ellerenligt 4

lägstfängelsepådensänkning gränsgenerellalternativytterligare ärEtt aven
inomgällerbl.a.meningenförstastycket2 § femtekap.enligt 14två år som
såvittsänkninggenerellsådansocialtjänsten. Enochsjukvårdenochhälso-
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hälso- sjukvårdenoch och socialtjänsten skulle exempelvis kunna görasavser
så uppgifter vid misstanke brott för vilket inte föreskrivet lägre straffäratt om

fängelse hinderän år sekretess får lämnas till polis och åklagare.ett utan av
Som framhållits tidigare talar starka skäl för ökad möjlighet för hälso- ochen

sjukvården och socialtjänsten kvinnas medgivande lämnaävenatt utan en- -
uppgifter till polis och åklagare vid misstankar allvarliga brott riktade motom
kvinnan. Fortfarande talar mycket för sekretessgenombrottet bör begränsas,att
och vi awisar därför tanken tillämpning generalklausulen såvitt gällerpå en av
hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vi sänkning till detävenattanser en
genombrott gäller enligt 14 kap. 2 § fjärde stycket, dvs. till brott för vilketsom

föreskrivet fängelse och där påföljden blikan böter, skulleär änantas annan
medföra alltför uppluckring sekretessen vårdområdet.storen av

starkaste skälen för i föreliggerDe genombrott sekretessen enligt meningvår
vid vissa allvarligare brott riktade brotten liv och hälsa,såsommot motperson,
frihet och frid sexualbrotten. Många dessa brott kan få allvarliga följdersamt av
för den för brottet, kvinnoroch inte sällan offer för sådana brott.utsätts ärsom
Eftersom misstanke brott för vilket inte föreskrivet lindrigare straffär änom
fängelse två redan tillåter hälso- och sjukvården och socialtjänsten lämnarår att

uppgiftersekretessbelagda till polis och åklagare, det uppmjukningär en av
sekretessen vid brott med lägre straffminimum måste övervägas.som

Barn under för brott liv och hälsa, frihet och fridår utsättsarton motsom
särskiltsexualbrott skyddslösa, och därför har varje brott enligtär 4samt

6 kap.och brottsbalken barn under 18 år böra föranleda genombrottmot ansetts
i hälso- och sjukvårds- och socialtjänstsekretessen. vikommissionen harInom
diskuterat reglering sekretessgenombrotten förmotsvarande ocksåen av vuxna.
Även kvinna återkommande för våldsbrott från närståendeutsättsom en som en

mycket hennes utsatthet enligt mening dock inte sådanär vårärutsatt,man av
varje brott, straffsatsen för brottet, bör kunna föranledaart att oavsett ett

igenombrott sekretessen och anmälas till polis och åklagare, genombrottetutan
bör begränsas till de allvarligare brottsformerna.

3 minimistraffetI såväl och 6 kap. brottsbalken finns antal brott där4 ettsom
för fängelse misshandel enligt 3brottet år. Detta gäller för brottenär ett grov
kap. 6 § brottsbalken, olaga frihetsberövande enligt kap. 2 § och försättande4
i enligt frihetnödläge 4 kap. 3 Det finns brotten liv och hälsa,utöver mot
och frid sexualbrotten ytterligare brottsbalksbrott med minimistraffnågrasamt
fängelse där enligt 8 relevans i detår, rån kap. 5 § det brott kan haärett som

aktuella sammanhanget.nu
kapitel Kapitel kvinnor föreslårI 11 Brottsbalksbrotten och våldnästa mot

vi införandet straffbestämmelse i kap. brottsbalken, framför allt4av en somny
sikte på våld och andra kvinnor i relationer. Enligt denövergrepp näratar mot

sålunda föreslagna kap. § närstående eller4 4 skall den mota enman som
tidigare närstående kvinna kvin-använder våld eller hot våld eller utsätterom
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hennesvaraktigt kränkaägnadpsykisk påverkan,för fysisk eller attnan annan
kvinnofridsbrott. Omförsjälvkänsla, dömasoch skada hennesintregritet en

kvinna handlar såellerhandlar på sätt motmot annan man, ensamma enman
Minimistraffetfridsbrott.benämns brottetkvinna eller mot en manen annan

i lägst år.föreslås fängelse ettvara
sexual-i frågaförändringargenomgripandevidare tämligenVi föreslår om

sammanhang främsti förevarandeintresse äri 6 kap. brottsbalken. Avbrotten
utnyttjande,för sexuelltminimistraffetvi föreslårhöjningden grovtsom av

Grovt sexuelltlägstmånader till fängelse år.fängelse lägstfrån utnytt-ettsex
allvarliga konse-medallvarligtenligt mening mycket övergreppjande vårär ett

för brottet.for denkvenser utsättssom
Även inom vård-sekretessgenombrottförgenerell sänkning gränsenavom en

föredrakanfängelseminimistraffet årtill brott medsektorn attett urvara
sak-lika vägandemening inteföreligger enligt vårlagteknisk synpunkt, tungt

utvidgaskäl skallmycket starkadet krävsVi har framhållitskäl. att om man
polissocialtjänsten tillsjukvården ochochpersonal inom hälso-det område där

brottsamband meduppgifter, harfår vidarebefordraoch åklagare men somsom
brottslighetrisken för fortsatt ärframför alltsekretessbelagda. Det närärär

dockbörmotiverat.i sekretessen Detsammautvidgat genombrott ärettstor som
människasminst sådana därvåldsbrott, intesärskilt allvarligagälla vid vissa en

fara.liv isatts
vissa utvalda brotttill ärsekretessgenombrottetbegränsaskäl attEtt attannat

sjukvårdenhälso- ochpersonalen inomtillanvisningar kunnaklara måste ges
frånmedgivandede börsituationer övervägaoch socialtjänsten när att, utanom

sekretessbe-och lämnaanmälangäller,förmån sekretessen göraden till utvars
ochhälso-också beaktaoch åklagare. Man måsteuppgifter till polislagda

självbestämmande ochför patientensrespektstadgandensjukvårdslagens om
lag.2 § nämndapatienten se bl.a.samråd medintegritet och kravet på aom

vård-skall igenombrott görasbakgrund föreslårdennaDet är attmot som
Genombrottvåldsbrott.avgränsade,ytterligare, välvid vissasekretessen men

kvinnofrids-/frids-misshandel,vid brottensålunda skei sekretessen bör grov
stycket§ femtei kap. 4Formuleringen 14utnyttjande.sexuelltbrott samt grovt
sekre-hindrar33 § inteellerenligt 7 kap. 4sekretessbör ändras så attatt

misstankeföreliggerdetoch åklagaretill polis närtessbelagda uppgifter lämnas
andra stycket brotts-3 §§ eller 6 kap.6 kap.enligt 3 kap. 4 4brott aom
riktat.vilken brottetden äroberoende åldern påbalken, motav

normal-frihetsberövande och rånolagainte brottVi däremot att avsomanser
Vid sådana brott ärsekretess.uppmjukning dennabör föranledagraden ett av

regelibrottoch sådana ärför brott,offret skallrisken mindre utsättas nyttatt
Även i nödlägeförsättandebrottetför offret.med livsfaraheller förenadeinte

straff-medi brottsbalkenövriga brottliksom3 § brottsbalken,enligt kap.4
nämndasammanhanget. Deisakna relevansfängelse tordeminimum år,ett nu
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social-sjukvårdens ellerhälso- ochsärskilt ofta tillheller intebrotten kommer
kännedom.tjänstens

gälla inte barai sekretessenlåta genombrottetvi valtbörDet att attnoteras
sjukvårdenhälso- ochförhållanden inomenskilds personligauppgifterför om

Svenska kyrkansuppgifter inomi fråga sådanasocialtjänstenoch ävenutan om
därvidsekretesslagen. Vi har33 §7 kap.församlingsvårdande verksamhet

beträffande sådanbör skei sekretessen ävenvidgat genombrottansett att ett
2 §enligt 14 kap.dag gäller redanIvårdområdetverksamhet står nära.som
inteverksamhetförsamlingsvårdandeinom kyrkansstycket sekretessenfemte att

miss-polismyndighet vidåklagarmyndighet ellertilluppgift lämnashindrar att
fängelse år.straff tvåinte stadgat lägre änbrott för vilkettanke ärom

genombrot-för låtaskälmening inteföreligger enligt vårDäremot attsamma
verksamhet.Barnombudsmannensi frågaskei sekretessentet om

sekretessgenombrottet övervägtmöjligt begränsalångti syfte såVi har att --
socialtjänstensjukvården ochhälso- ochuppgifterdenbegränsa typatt somav
vårdpersona-uppgiftslämnadet begränsas såskekanfår lämna Detta attut. om

förstället förmisstanke brott iangåendeanmälanfårlen endast göra somom
sistnämnda for-misstanke brott. Detuppgift angårnärvarande lämna omsom

och innebäruppgiftslämnandeomfattandemedger attmuleringen ett mera
anmälan,iinnefattasuppgifterinte bara sådanadelpolisen kan ensomav

upplys-gjort,personaleniakttagelserjournalanteckningarävenutan t.ex. som
lämnat,målsägande harningar m.m.som en

medsambandidiskuteradesuppgiftslämnandet ävenbegränsningsådanEn av
vissaKonstitutionsutskottetvarvidsekretesslagen,iändringar trots1983 års -

bordeuppgiftslämnandevidsträcktarefrån Lagrådet ansågpåpekanden ettatt-
KUbrottslighetmyckethandladeeftersom detmöjliggöras, grovom

hittillsvarandeför denenligt meningskäl talar vår17. Flera1982/83: 12 atts.
situa-vilkaisamband med fråganharbehållas. Dessaformuleringen skall om

möjlighetutnyttja sinbörsocialtjänstenoch attoch sjukvårdentioner hälso-
myndigheter.rättsvårdandeuppgifter tillsekretessbelagdalämna ut annars

polisdet begärsbara näruppgifter bör lämnasdärvidfrågaEn är ut avom
initiativ.det också påbörmyndigheterna göraellereller åklagare egetom

detIi sekretesslagen.ändringar1984vid årsfråga aktuell ävenDenna var
då defalli demyndigheterna,departementschefenanfördesammanhanget att

uppgiften,lämnanormalt böruppgift, ocksåmöjlighet lämnahar utatt ut en
erinradesDärvidmyndighet.fall begärsdet i konkret omett en annanavom

myndighet påenligt vilkensekretesslagen,i 5 §bestämmelsen 15 kap. en
förfogarden överuppgifterlämnamyndighet skallbegäran ut somav en annan

ellersekretessbestämmelsegrund någonhinder inte påi den mån möter omav
därjfr27;1983/842142 ävenprop.behöriga gångtill arbetetshänsyn sav

källor.angivna
uppgifterskall lämnasjälvmantmyndighetfråganbeträffar utVad enom -
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departementschefen denunderströk omstän-har möjlighet till detdennär att-
myndig-uppgiftsskyldighet inte innebardigheten det inte föreslogs någon attatt

misstankar brott. Närsig passiva det uppkommerheterna borde förhålla när om
utnyttja möjlighetenfall myndigheterna börbedöma i vilkadet gäller attatt

departementschefen till det brottetshänvisadeuppgifter ärsjävmant lämna att
frågabör avgörande. Imisstankarnas styrkasvårhetsgrad och omsom vara

uppgifter brott skall lämnaskrävas förmisstanke börgraden utatt omav som
uppgifter lämnasangeläget dedepartementschefen detframhöll är utattatt som

möjligt 32.prop.tillförlitliga och konkretasåär s.som
Även nämnda ärendet siktei detdepartementschefens uttalanden togom

inriktade hälso-inte på huri allmänhet och alltsåmyndigheters agerande var
miss-möjlighet anmälautnyttja sinsocialtjänsten böroch sjukvården och att

gällan-mening, ändå starktuttalanden, enligtsig dessa vårtankar brott, görom
riskdet föreligger klarinitiativetFramför allt bör personalen närde. attta en

kvinnormisshandlar närståendevåldsbrottsligheten fortsätter. Män somannars
iNaturligtvis börbrukar bli alltsitt våld och våldet grövre.oftaupprepar

soci-sjukvården ochinom hälso- ochpersonalensammanhanget framhållas att
sådantkvinnornadeinriktadealtjänsten i första hand bör utsattaatt gevara

polisanmälan.själva initiativet tillkvinnornastöd och hjälp taratt en
framhållits. Vi harbetydelserättintygensbetänkande harTidigare i detta

Rättsintygens be-viktig.rättsintygenutformningen ärsålunda betonat att av
bevismedel i det fortsattaprövning i åtalsfrågan ochtydelse för åklagarens som

primär betydelseframhållits. fråga ärockså Enrättegångsförfarandet har av
frånsjukvården begäranhälso- och påvilka förutsättningarfrågan under t.ex.

kvinnarättsintyg,tillhandahålla näråklagare kanpolis eller utsattsett somen
inte tillåter läkarenundersökas ochinte vill låta sigförklarar honför våld attatt

och sjukvårdenhälso-journalanteckningar. Videl tidigare atttar anserav
konkret fallbegärs iuppgifterbör lämnanormalt ettut av en annan myn-som

iuppgiftslämnande. börDettasådantinte hindrarsekretessdighet, när ett
rättsin-uppgifter i formåklagare behöverpolis ochprincip gälla när ettäven av

uppgifter, ved-lämna sådanaläkare kunnaDock bör vägra utatt omtyg. en
allvarligtuppgifternautlämnandeanledningerbörande har ettatt anta att av

och kvinnan.henne/honommellanförtroendetskulle rubba
fråganbehandlades ocksåi sekretesslagenändringarmed 1983 årssambandI

uppgifter.lämnafår beslutaräkningmyndighetsför att utomsom enom vem
föreskrivssekretesslagen. Därkap. 6 §finns i 15bestämmelser härom attVissa

handling för myndig-förfogardenpå överi första hand ankommerdet ensom
tveksammaskall lämnas Ihandlingenställning tillräkninghetens ut.att ta om

myndig-utlämnande tillhandlingenshänskjuta fråganvederbörandefall kan om
prop.förslagpropositionenssig tillanslötKonstitutionsutskottetheten.

befattningshavarna,enskildadeborde ankommaprövningen1981/82: 186 att
regel skerprövningeni sakenssamtidigt det lågpåpekade attnaturatt sommen
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"hög nivå" inom intepå myndigheten KU 1982/83:12 17. Vi finners. an-
ledning annorlunda bedömning.någongöraatt

Som framgått inledningen till avsnitt olika sekretessfrågori förevarande om
har Rikspolisstyrelsen i skrivelse till regeringen föreslagit uppmjukningen en

sekretessen vårdområdet i fråga misshandel och sexualbrott riktarpåav om som
sig kvinna. förslag sekretessen inom hälso- och sjukvården ochVårtmot atten
socialtjänsten skall begränsas vid vissa allvarliga brott kan kanske framför allt
tänkas komma till användning vid riktar sig kvinnor. Därmedbrott motsom

naturligtvis föreliggakan skäl begränsa sekretessgenombrottet utöverattanses -
begränsning föreslagit tillden till vissa angivna brottsbalksbrott vi attsom -
brott riktade kvinnor. Vi dock inte sådan avgränsning börattmotavse anser en

lagtexten bör ha könsneutral formulering. föreligger enligtDetgöras utan en
mening beaktansvärda skäl för sekretessgenombrott vid allvarliga brottvår ett
äldre liksom funktionshindradebåda könenmot motpersoner av personer av
könen. viktigaste omständigheterna för misshandel skallbåda En de attav en

enligt 3 kap. 6 § andra stycket gärningen varit livs-bedömas ärsom grov om
Oavsett offret fall vifarlig. i sådant kvinna ellerär attanserom en en man

misshandel föranleda i vårdsekretessen.brottet bör kunna genombrottgrov
föreligger tystnadspliktnaturligtvis skäl för genombrott i denDet ettsamma

åvilar hälso- sjukvårdspersonal och socialtjänstpersonal i enskild tjänstochsom
fråga offentlig vålds-i sådan personal i tjänst, vid misstankesom om om grova
Sekretesslagen gäller, tidigare inte utanför den offentligabrott. nämnts,som
och enskildhälso- sjukvården och socialtjänsten. motsvarande personal iFör

finns föreskrifter 8-10 §§ personal inomtjänst dock i lagen åligganden förom
och sjukvården respektive 71 § socialtjänstlagen. Tystnadspliktenhälso- a

innebär personalen inte obehörigen får röja uppgifter enskildatt personsom en
hälsotillstånd personliga förhållanden. tolkning obehörig-eller andra Vid aven
hetsrekvisitet skaderekvisitdet dock naturligt söka ledning i dethar ansetts att

jfr 237 och därfinns sekretesslagens bestämmelseri resonemanget ovan s.som
föreskri-därför mening inte nödvändigtredovisade källor. enligtDet vårär att

nämnda särskilda lagarna.undantag från tystnadsplikten i denågotva nyss

möjlig-hälso- och socialtjänsten skallVårt förslag och sjukvården störreatt ges
misstanke allvarligaheter hinder lämna uppgifter vidsekretess utatt utan omav

vittnesplikti förhållande till denvåldsbrott till polis och åklagare bör också ses
frågeförbud rättegångsbalken.och det föreligger enligtsom

avvägningen mellanallmänhet finna den lämpligaDet har i svårtansetts att
frågamed det tvåvittnesplikt och tystnadsplikt. Detta har göra ärattatt om

intresset dom-varandra: sidanskyddsvärda intressen står å attmot avenasom
avgöranden andra sidan enskildastolarna får underlag för sina och åett gott

intresse integritetsskydd.personers av
tilltidigare, huvudsakligenFrågeförbudet uppställdes, också framgåttsom
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sådan förtro-intadärvidharenskilda. Vissa yrkesutövareskydd för ansetts en
från den vittnes-undantagitsdeallmänhetenförhållande tillendeställning i att

i vittnes-begränsningenSuccessivt hardomstol.införgällerplikt annarssom
dock särskiltharändringarVid dessayrkesgrupper.tillplikten utökats nya

möjligheterdomstolarnasförgrundläggande betydelsevittnespliktensframhållits
intres-förhållandenbedömning ärsinunderlag förerhålla fullgott som avatt av

framhållits det såhar ocksåsammanhangliksom i andradessai mål. I attettse
ivittnespliktenmellan rätte-överenstämmelseföreliggamöjligt börlångt en

sikte genombrottlagstiftning påioch bestämmelsergångsbalken tarsomannan
föreliggerdetviktigt närSärskilt har dettasekretess.i ansetts en upp-vara

1984/85:25,yrkeskategorier se JuUifrågavarandegiftsskyldighet för t.ex.
1989/90:SoUl5.och1989/90:JuU7

mellansamordningåstadkommainte förmåttLagstiftaren har t.ex. upp-en
enligtvittnesplikten rättegångs-ochlagstiftningenligt särskildgiftsskyldigheter

social-§enligt 71uppgiftsskyldighethärpå denexempelbalken. Ett är som
barn,verksamhet berör närvilkasmyndighetergäller för bl.a.tjänstlagen myn-

innebärakanfår kännedom någotverksamheti sin attdigheterna somom
rörandeReglernaunderårigs skydd.tillingripabehöversocialnämnden en

uppgiftsskyldig-medinte heltkorresponderarrättegångsbalkenvittnesplikten i
haft i uppdragdockSocialtjänstkommittén harsocialtjänstlagen. attenligtheten

bestämmelsernaiinnehålletsamordningbättresöka åstadkomma omaven
ivittnesplikten rättegångs-ochsocialtjänstlagen§uppgiftsskyldighet enligt 71

socialtjänstlagbetänkandet NyiharKommitténs förslagbalken. presenterats
477-481.särskilt1994:139,SOU s.se

vika vidbörarättegångsbalkentillkomstenFrågeförbudet har sedan ansettsav
hela tideni principfängelse hartvå årsbrottslighet, och gränsenviss grövre

detsäkerhet ochstraffskipningensviktentilloförändrad. Hänsynenvarit av
för låtamotivenutgjortutredning harfullständigintresse attallmännas av en

brott.vid mycketfrågeförbudet vika grova
vissföreslagitföregåendei detharsekretesslagenSåvitt en upp-avser

vissa brottmisstankeuppgifterbeträffande rörmjukning sekretessen omsomav
lagänd-föreslagnasyfte med denfängelse två år. Ettminimistraffmed lägre än

ingripamöjlighetermyndigheternasrättsvårdande motderingen attär att
nödvändighetenframhållitdärvidVi harskall öka. attvåldsbrottallvarliga av

riktarandratill våld ochinställning övergreppsinmarkerarsamhället klart som
närståendeför våldkvinnor utsättsgällerdetsig kvinnor. När av enmot som

och bliskall gröv-våldetrisk fördessutomföreligger attstor upprepasenman
beivramöjligheterfårättsväsendet bör störrestarkt för atttalarDetta attre.

sådana brott.
detocksågällande näravseendensig i olikasynpunkternaanförda görDe nu

därförbör övervägai rättegång. Manfrågeförbudetochvittnespliktengäller en
frågeförbu-rättegångsbalken såiändring börmotsvarande göras attinte enom
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får vikadet i mål angående brott enligt 3 kap. 6 kap. § och 6även 4 4 a
kap. 3 § andra stycket brottsbalken.

Vi har i det föregående talat för sjukvårdensåväl hälso- och social-att som
tjänsten i princip bör utnyttja sin lämna uppgifter det föreliggerrätt näratt ut
misstanke brott viss och svårighetsgrad. Sålunda bör hälso- ochart t.ex.om av
sjukvården lämna uppgifter polis och åklagare i konkret ärende önskarnärut ett
uppgifter. Som exempel sådana situationerpå har polis eller åklagareangetts att
har behov rättsintyg. Men avsikten också personalen, i frågaärett attav om
misstanke beträffande de föreslagna brotten, självmant initiativskall kunna ta
till uppgiftslämnande. föreslagnaDen lagändringen bör därmed rimligen fåett
till följd flera allvarliga våldsbrott kommer till de rättsvårdande myndig-att
heternas kännedom. Enligt mening skulle detvår olyckligt hälso- ochvara om
sjukvårdspersonal i ökad utsträckning lämnar uppgifter vid misstankeut om
brott till polis och åklagare samtidigt det skulle saknas möjligheter införattsom
domstol höra personal iakttagelser.derassamma om

Å andra sidan bör beakta den skillnad råder mellan sekretessenman som
enligt frågeförbudetsekretesslagen och enligt rättegångsbalken. Enligt förraden
lagen gäller för läkare, sjuksköterskor och viss sjukvårdspersonalt.ex. annan

sekretess råder för alla uppgifter intedet klartståratt attom en person, om
uppgifterna kan lämnas enskildaden eller närståendenågonutan att personen
till denna lider endastmedan uppgifter anförtrotts yrkeskate-men, som samma

deras yrkesutävning eller degorier i i samband därmed erfarit åtnjutersom
skydd enligt rättegångsbalken.

kan tilläggasDet det svårt anförtrottsavgöra någotatt ansetts att om en person
dennas anförtrottsi yrkesutövning eller det i verksamhet.om personen annan
andra fall vadI har det svårt uttrycket samband därmedavgöraansetts att

erfarit" syftar dvs. det skall något erfarit i samband medpå, varaom personen
sin yrkesutövning eller det skall denna erfarit i sambandnågotom vara som
med anförtrottsnågot henne se härom Ekelöf, Rättegång IV, Gullnäs m.fl.att

till rättegångsbalkenKommentar Welamson, Läkarsekretessen.samt
Vi därför frågeförbudet vidför vårdpersonal bör vika de nämndaattanser

Ombrotten. sekretesskyddet mjukas detenligt sekretesslagen på sätt somupp
vi föreslagit motsvarande ändring bör i fråga rätte-görasattanser en om
gångsbalkens regler vittnesplikt/frågeförbud.om

Det mycket finna avvägning mellan vittnesplikten och tystnads-är svårt att en
plikten kan förväntas vinna uppslutning. skallallmän Det avvägassom en som

enskilda människans infor-den integritet myndigheters behovär gentemot av
mation angelägna inte effek-på områden och minst kraven rättssäkerhet och
tivitet i rättskipningen. Vi har dock pekat de mycket allvarliga kon-påovan
sekvenser vissa brott riktar sig för med sig för denmotsom som person som

för brott. Vi har pekat följder beivras,sådana dessa brott inteutsätts på attav
framför följdernaallt för kvinnor. Grov misshandel, kvinnofrids-/fridsbrott och
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ifrågavarandeför de brottenstraffminimumutnyttjande,sexuellt ävengrovt om
mening allvarligaenligt så övergreppinnebär vårfängelse år,lägre tvåänär

för vilkajämförbara med brotti vissa avseendenmänniska de ärattmot en
till fängelse i lägst två år.straffet satts

misshandel,får vika vidfrågeförbudetkonsekvensbetydelsefullEn att grovav
iutnyttjandesexuellt ärkvinnofrids-/fridsbrott och motpartenattgrovt en

vittnesför-möjlighet åberopaockså hargärningsmannenbrottmålsrättegång att
förförtroende. Farhågornasig ivilken kvinnanvårdpersonal till vänthör med

överdrivas. Detbör dock intemöjlighetutnyttjande dennaoacceptabeltett av
skyldigrättegångsbalkenenligt ärerinra domstolenanledningfinns attatt om

35 kap. §målet se bl.a. 7 rätte-inte ionödig bevisningbevaka tasattatt
ställs till vittnenfrågorinte heller tillåtagångsbalken. skallRätten att om

förvirrande eller påställseller frågor ärinte hör till sakensådant att somsom
harsista meningen. Man rättsista stycket36 kap. 17 §otillbörligasättannat

det handlaruppmärksam härpåsärskilt närsig domstolenförvänta äratt omatt
vittne.brukar hörasnormalt intevittnesförhör med somperson somen
enligtvåldtäktsmål,iuppmärksammasSamtidigt bör ettmotparten t.ex.att

vårdpersonalvittnesförhör medmöjlighet åberoparedan hargällande rätt, att
vid sådanaochstraffminimum två år,Våldtäktsbrottet harkvinnan.biståttsom

fjärde stycket.36 kap. §frågeförbudet enligt 5i dagviker redanbrott
stycket§ fjärdei 36 kap. 5tilläggbakgrund görsVi föreslår denna ettattmot

barnmorskor,läkare, tandläkare,skall framgåvilketrättegångsbalken attav
familjerådgivnings-vidkuratorerpsykoterapeuter,sjuksköterskor, psykologer,

kyrkligaförsamlingar ellerlandsting,drivs kommuner,byråer, sam-avsom
råderhinder den sekretessoch deras biträden,fálligheter, utan som annarsav

mål angåendevittna iskyldigastycke, skallparagrafens andraenligt attvara
brottsbalken.stycket6 3 § andra§ eller kap.6 kap. 4enligt 3 kap. 4brott a

skyldigaskallvårdpersonalendastenligt meningalltså vår attDet är varasom
vi före-harbeträffande dennaDetvid de nämnda brotten. ärvittna grupp som

frånUndantagnasekretesslagen.enligtsekretessenuppmjukningslagit aven
frågaadvokater. lstycket också§ andraenligt 36 kap. 5 ärvittnesplikt om

i 9bestämmelserfinnsadvokatbyråervid allmännaadvokatertystnadsplikt för
rättegångsbalken.§advokater i 8 kap. 4för övrigasekretesslagen ochkap. 9 §

särskildavidvittnesplikt deadvokaterbefogat åläggadetVi har inte attansett
ytterligarebeträffande denbefogatvi dettaheller harvåldsbrotten. Inte ansett

omfattasstycket, dvs.§ andrai 36 kap. 5nämns avsompersonersomgrupp
§ sekretesslagen.enligt 9 kap.sekretess 4

vittnesförhörbestämmelsernatillrättegångsbalken anknyter13 §23 kap. om
förundersökningenundernågonrättegångsbalken på såi 36 kap. sätt att, om

ochför utredningenviktomständighetangående ärsigvägrar att yttra avsom
pådennadetta,vittna i rättegångskyldigvederbörande är att personomenom

Bestämmel-införvittnekan höras rätten.begäranundersökningsledarens som



Sekretessen och våld kvinnor 253mot

vittnesplikt/frågeförbud sålunda motsvarande tillämpning underägerserna om
förundersökning i brottmål. Tidigare har redovisats bestämmelserna denen om

förundersökningsledare i fråga handlingarhar allmännarätt att, t.ex.som en om
kan ha betydelse bevis, begära domstols förordnandeantas attsom som om

handlingen skall tillhandahållas 23 kap. 14 § jämförd med 38 kap. 8 § rätte-
gångsbalken. Om frågeförbudet inskränks för följdvårdpersonal och, som en

denna inskränkning, fårallmänna handlingars tillgänglighet ökar, dettaävenav
till följd förundersökningsledare kan kräva få del sjuk-att att ta t.ex.en av en
journal, eller föreliggervårdpersonalens synpunkt det skyldig-sett attur en- -
het för personalen avlägga vittnesmål under förundersökningen och lämnaatt att

den ifrågavarande sjukjournalen. bör dock domstolen skallDetut noteras att
sådan begäran vittnesförhör under förundersökningen liksompröva en om en

tillhandahållande handlingen. hellerbegäran den allmänna Inte här tordeom av
föreliggadet risk för missbruk från sida, eftersom detnågon större motpartens

förbehållet förundersökningsledaren framställan. anmärk-Denär göraatt en
ningen kan dock möjligen tilltalade har del heladengöras, rättatt att ta av
förundersökningen, utredningen slutförd.när är

Lagstiftaren har tidigare uttalat försiktighet iakttas det gällermåste näratt stor
bestämma för vilka tystnadsplikten bör gälla framför vitt-de yrkesgrupperatt

nesplikten. förslag till ändring i 36 § tillgänglig-Vårt kap. 5 ökaär ägnat att
heten upplysningskällor kan utnyttjas i rättegång.av som en

funnit införa skyldighetdet föregående har vi inte skäl i sekretesslagenI att en
vid misstankeför personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten att

uppgifterbrott våldsbrott anmälan eller lämna andraäven göraom grova- -
fråga finnastill rättsvårdande myndigheter. En skyldighet börärannan om en

socialtjänstenför hälso- och sjukvården och/eller andra myndigheter tillatt
far eller tidigareanmäla kvinna illa, därför hon nuvarandeatt att av enen

närstående för våld.utsättsman
lO.3.4 finns i § socialtjänstlagen sådanSom framgått i avsnitt 71ovan en

fråga myndigheter verksamhet berör barn ochanmälningsskyldighet i om vars
myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten,ungdom, andra

vissa särskilt angivna yrkesgrupper.anställda vid sådana myndigheter samt
i verksamhet får kännedom kanAnmälan skall ske dessa sin någotom somom

underårigs skydd.innebära socialnämnden behöver ingripa till Dennaatt en
i 1924 barnavårdslag och har med vissa änd-anmälningsplikt fanns redan års -

socialtjänstlagen. Bestämmelsenringar förts i barnavårdslag och iöver senare-
åvilar socialtjänsten till barnhar sin grund i det särskilda att attansvar som se

befinner sig i situation, får den vård och det skyddoch ungdomar, utsattsom en
kommit till i flertal paragrafer ide behöver. har uttryckDetta ettansvarsom

socialtjänstlagen. finns anledning i sammanhanget också erinra denDet att om
skyldighet ingripa med tvångsåtgärder enligt lagen 1990:52 medatt som
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åvilar det allmänna.vård LVUsärskilda bestämmelser ungaom av
bestämmelser direktinteSocialtjänstlagen innehåller några angersom mera

heller Socialtjänst-för kvinnor för våld. Intesocialtjänstens utsättsansvar som
fokusering dennasocialtjänstlag innehåller påkommitténs förslag till någonny

kvinnor föreslagitSocialtjänsten och våldVi har dock i Kapitel 5 motgrupp.
mening,hänseende. finns dock, enligt vårförtydliganden i detta Detvissa en

för och dess förmellan samhällets barnbetydande skillnad ansvar vux-ansvar
slags skyddsbehovfara illa har i allmänhetriskerarBarn ett annatattna. som

kvinnorför våld och andra Mångakvinnor övergrepp.utsättsän vuxna som
inställningdess och sådananlita socialtjänsten ellerönskar inte resurser, en

socialtjänsten börsakflesta fall respekteras. Eni de allra ärmåste attannan
Vioch efterfrågar dessa.har behovsina den kvinnaerbjuda avsomresurser

infor-aktivtframhållit socialtjänsten måstei det föregående ocksåhar att mer
erbjudafaktiskt harspecificera vilkaoch tydligare attresurser manmera om

anförda vi frånhänvisning till det avstårför våld. Medkvinnor utsätts attsom
tillsocialtjänstenanmälningsskyldighet tillförslag särskildlägga fram något om

för våld.skydd för kvinnor utsättssom
åtgärderbehovetkvinnor behandlas bl.a.Kapitel Vissa särskilt14I utsatta av

Vimed funktionshinder.kvinnor och kvinnormotverka våld äldreför att mot
skyldighetlagstiftning inte finnsi nuvarande någonpåtalar därvid det attatt

synpunkter imed vissaVi återkommeranmäla dessaövergrepp mot personer.
14.6.kapitlet avsnittdenna del i det nämnda

kvinnorpersonuppgifter för10.4 Skyddade
våldför våld och hotutsätts omsom

10.4.1 Bakgrund

förföljskvinnor misshandlas,stöd och hjälp tillfinns behovDet ett stort somav
genomförtsvissa åtgärderUnder år hartrakasseraseller på sätt.annat senare

inomMyndigheternakvinnor. Kapitel 8 rättsväsen-för skydd hotade Iatt ge
livvaktsskydd ochmedbeskrivits den verksamhetkvinnor hardet och våld mot

kvin-särskiltbedriver förRikspolisstyrelsentrygghetspaket utsattam.m. som
för-vidtagits syftar tillandra åtgärderharUnder år även attsomnor. senare

sålunda införtsfolkbokföringen harskyddet för hotade Inombättra personer.
iutnyttjas för spårapersonuppgiftermöjligheter förhindra attatt att personen

kan inomför hottrakasserier.syfte våld eller En ärutöva utsattatt person som
s.k.sekretessprövningmarkering för särskild spärr-folkbokföringen få en

folkbokföringsortengamlafolkbokförd denmarkering, vid flyttning bli
enligt lagenpersonuppgifterfolkbokförd med fingeradekvarskrivning eller bli

personuppgifter.1991:483 fingeradeom
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sistnämndaDen lagen trädde i kraft den 1 juli 1991. Rikspolisstyrelsen har
regeringens uppdrag nyligen utvärderat lagen och föreslagit vissa förbättringar

regelsystemet. Förslagen redovisas nedan.av
Kommissionen, enligt direktiven skall inhämta erfarenheter från desom av

Rikspolisstyrelsen bedrivna verksamheterna med akut skydd för kvinnor, itar
följandedet vissa problem i anslutning till bestämmelserna skyddadeupp om

personuppgifter.

l0.4.2 Gällande bestämmelser

spärrmarkering

Grundläggande bestämmelser de lokala folkbokföringsregister förs förom som
de lokala skattekontorens verksamhetsområden finns i lagen 1990:1536 om
folkbokföringsregister. Registren förs med hjälp ADB och framföranvändsav

förallt den löpande folkbokföringen enligt folkbokföringslagen 1991:481. De
lokala folkbokföringsregistren innehåller bl.a. uppgift om personnummer, namn
och adress. Uppgifterna överförs fortlöpande till regionala register be-över
folkningen i länet personbanden. Bestämmelser personbanden finns iom
förordningen 1991:750 folkbokföringsregister folkbokförings-och iom m.m.
kungörelsen 1967:495. Uppgifterna förs också tillöver centralt statligtett

och adressregister det s.k. SPAR-registret. dettaFrån register över-person-
förs i sin personuppgifter till antal statliga myndigheter. Rutinerna förtur ett
överföring personuppgifter till myndigheterna dock under seär översynav
bl.a. betänkandet SOU 1994:44.

Uppgifterna i folkbokföringsregistret normalt offentligaär och skall lämnas ut
omgående till den begär del uppgifterna. Skattemyndighetenatt tasom av
kan dock med stöd 7 kap. 15 § sekretesslagen 1980:100 lämnavägra utav
uppgifter det särskild anledning kan antas attom en person, om av personen
eller honomnågon närstående lider uppgiften röjs rakt skaderekvisit.men om
Sekretesskyddet gäller såväl för uppgifter särskilt ömtålig för andraartav som
uppgifter vilka grund omständigheterna i det enskilda fallet skyddsvär-ärav
da. Exempel den sistnämndapå uppgifter kan adresstypen av vara en persons
i fall befarad personförföljelse.av

För få varningssignal i vilka fall sekretesslagen kan bli tillämpligatt en om
kan Skattemyndigheten för viss föra förmarkering särskilden person en
sekretessprövning, s.k. spärrmarkering, ifolkbokföringsregistret. Spärrmarke-
ringen dockär endast administrativ registreringsåtgärd och den kan sägasen
närmast den hemligstämpel pappersdokument enligtpå 15sättsmotsvara som
kap. 3 § sekretesslagen. Spärrmarkeringen samtliga uppgifteravser om en
person.

Förutsättningarna för spärrmarkering införasskall i folkbokföringsregi-att en
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föreliggadet skallfolkbokföringhandbok förRiksskatteverketsenligtär attstret
fall isådantexempelfallet. Som påi enskildakonkret hot det ett angesett

tillskall lämnasadress intehenneskvinna begärhandboken utatt ensomen
för skada.henneskallfruktar han utsättaeftersom hontidigare make, att

lokalahos detskall begära dettaspärrmarkeringfåkvinna önskarEn som
bör bifogaskriftlig. Honbörfolkbokförd.hon Begäranskattekontor där är vara

omständigheterna. Omåberopadestyrker deintygutredning eller somen
Uppgifternafolkbokföringsregistret.in ispärrmarkeringenbifalls, försbegäran

bildskärmsterminalercentrala registren. Påochregionalatill deförs även över
förutomuppgifterdärefter ingavisasskatteförvaltningeninom personenom

skattekontoret.lokalachefen för dethänvisning tilloch enpersonnummer
spärrmarkeras,normalt också spärr-familjemedlemmar måsteSamboende om

effektivt skydd.skall kunnamarkeringen utgöra ett
uppgif-hämtarandra myndighetertill deöverförsSpärrmarkeringen även som

frågan utläm-självständigtVarje myndighetSPAR-registret. prövarfrån omter
nande.

spärrmarkerade,enbart628fanns det1993 41 oktoberDen som varpersoner
27jfr nedan ochkvarskrivnaochspärrmarkeradebåde48 varpersoner som

kvarskrivna.enbartsom varpersoner

Kvarskrivning

folkbok-särskildtillmöjlighetinförtshar detfolkbokföringslagenGenom en
våld eller andraför hot,skydda ärsyftar tillföring utsattaatt personer somsom

kvarskrivning.trakasserier, nämligen
allvarligbli förskäl kansärskildafår utsattSålunda antassom avperson,en

har flyttatochslagtrakassserierellerbrottslighet, förföljelser annat somav
gamlafolkbokförd denpåmedgesefter ansökanflytta,eller attatt varaavser

kvarskrivningkvarskrivning. Föri högst årfolkbokföringsadressen atttre
familjemedlemmarför demotsvarande gällaeffektskall avsedd måste somge

barn kan skebeträffandeKvarskrivningflyttar med den ettutsatta personen.
denskyddsyftet ärvårdnadshavarna, motendastansökan att geomen avav

andre vårdnadshavaren.
där ärskattekontordet lokalakvarskrivning prövasAnsökan personenavom

kvarskrivningansökanbifall tillFörutsättningar för motsva-folkbokförd. omen
besöksförbud. Kvar-1988:688enligt lagengällerprincip demi omsomrar

beslutpekar påomständigheternamedgesendast att ettskrivning bör när om
tillräckligt skydd.sökandedeninte skullebesöksförbud ge

hennesmedgivits sådanharkvinnaförKvarskrivning innebär attsomen
ställetfolkbokföringsregistret. Iframgårbostadsort inteverkliga somangesav

harutflyttningsorten. Dettaskattekontoret pådet lokalaadressen tillpostadress
folkbokföringsregistretenligthennes adressdärtill kvinnan,följd alltill postatt
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har kommer till ifrågavarandeanvänts, lokala skattekontor, har vidare-attsom
befordra kvarskrivnaDen kvinnans faktiska bostadsadress finnsposten. endast
manuellt antecknad hos det lokala skattekontoret utflyttningsorten.på

Fingerade personuppgifter

Fingerade personuppgifter medför det omfattande skyddet förmest en persons
ursprungliga personuppgifter. Lagen 1991:483 fingerade personuppgifter,om

trädde i kraft den juli1 1991, innebär kan medges rättattsom atten person
använda andra personuppgifter sig själv de verkliga underän högst fem år,om

det finns uppenbar risk kan bli för särskilt allvarligattom utsatten personen
brottslighet riktar sig dennas liv, hälsa eller frihet ochmotsom om personen
inte kan tillräckligt skydd på Medgivandesätt. fingeradeanvändaannat attges
personuppgifter kan lämnas barnäven varaktigt bor tillsammans medett som
sin förälder.

Stockholms tingsrätt fråganprövar medgivande använda fingeradeattom
personuppgifter efter ansökan Rikspolisstyrelsen. Om styrelsen inte finnerav
skäl till ansökan kan den enskilda själv ansöka hos domstolen. Rikspolisstyrel-

verkställer den utredning skall ligga till grund för ansökan.sen som
Om hotad kvinna medges använda fingeraderättent.ex. personuppgifteratten

ankommer det Rikspolisstyrelsenpå bestämma vilka fingerade personuppgif-att
skall registeras inom folkbokföringen och till registreringter sker.attsom se

De personuppgifterna skall bestämmas och registreras sådantpå sättnya ett att
intedet dessa framgår vilken använder uppgifterna. Rikspolissty-av person som

relsen skall bevaka fingerade personuppgifter inte används under längre tidatt
vad harän medgetts.som

Lagen fingerade personuppgifter skall enligt särskilda uttalanden i förarbe-om
tillämpas restriktivt, och det har därför i lagtextentena det skallangetts att vara

fråga uppenbar risk för särskilt allvarlig brottslighet. Brottsligheten skallom en
direkt livshotande och syfta till svår kroppsskada eller frihetskränk-vara grov

ning enligt och 64 kap. brottsbalken. Genomgående det fråga brottär om
skulle föranleda mycket kännbart fängelsestraff det kommot ettperson som om

till utförande. Utöver kravet uppenbar risk för särskilt allvarlig brottslig-en
het får medgivande endast behovet skydd inte kan tillgodosesett påges om av

Det skallsätt. således först inteövervägas kvarskrivning, besöks-annat om
förbud eller andra åtgärder tillräckligaär för skydda Sådanaatt personen.
åtgärder behöver dock inte ha i det enskildaprövats fallet se även prop.
1990/91:153 143 f..s.

Sekretess föreliggerenligt 7 kap. 15 § tredje stycket sekretesslagen i ärenden
fingerade personuppgifter för uppgift enskilds personliga förhållanden,om om
det inte klart uppgiftenstår kan röjas den enskilda eller någonatt utanom att

henne närstående lider omvänt skaderekvisit. Sekretessen gäller förmen
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uppgifter.personanknutnasamtliga
framställningar63totalthar1994juniden 301991juliden 1tidenUnder -

Rikspolisstyrel-personuppgifter tillfmgeradeanvändamedgivandegjorts attom
f.d.frånför hotkvinnorgälltframställningen utsatts en26 fall harI somsen.

sambo.ellermake
grund22 påRikspolisstyrelsen,hosskrivitsharansökningar avTjugofem av

tings-hosharRikspolisstyrelsenframställning.sinåterkallatsökanden haratt
ochtillstyrkte åttastyrelsenvarvidärenden,26medgivande iansökträtten om

ansökningar.18avstyrkte
dom-ärenden Högstanioidomstolarnatidsperiod harnämndaUnder nyss -

använda finge-medgivandelämnat atttingsrätt åttaStockholmsochstolen ett -
varitkvinnorgälltfallen harmedgivnadepersonuppgifter. Tre somrade av

make.f.d.frånhotförutsatta en
och497 prövatI1994NJAavgörandetisålundadomstolen harHögsta s.

fallenreferadedebäggepersonuppgifter. Ifmgeradelagentillämpningen omav
gälldefallenmake. If.d.hotades ettkvinnafråga avdet av ensomenomvar

faktiskt konstater-frånutgångspunktmedbedömasskallhotbildenfrågan om
skallhotupplevelsersubjektivasökandensenbartelleromständigheterbara om

fram-vadfanndomstolenansökan. Högsta attbifallaför somskälinnefatta att
förut-lagenrisksådanförelågobjektivtdetvisadekommit inte sett somatt en

detpersonuppgifter. Ifingeradetillmedgivandeintedärförlänmadeochsätter
fara förförelågmedgivande,lämnade sådantdomstolendär Högstafallet,andra

spärrmarke-erhållitredanhademodernochBåde barnetbarn.bortförande av
förfaranfannDomstolen attfolkbokföringen. attinomkvarskrivningochring

risksådanutgjordebrottslighetallvarlig somförskulle enutsättaskvinnan
tillräckliga.kundevidtagits inteåtgärderdeoch ansesförutsätterlagen att som

tilllågomständigheterspeciellavilkareferatetiinte somutvecklas närmareDet
otill-folkbokföringeninomvidtagitsskyddsåtgärder vardegrund för att som

sekretessbelagtmålenbådamaterial iåtskilligtbörräckliga. Det varattnoteras
referat.domstolensi Högstadärför inte återgavsoch

lagstiftningenutvärderingRikspolisstyrelsens10.4.3 av

personuppgifterfingeradeom

utvärde-Rikspolisstyrelsen göra1993 attdecemberiuppdrog enRegeringen
regler-förbättringarföreslåochpersonuppgifterfmgerade avlagenring omav

Riks-medsamrådafullgörandeuppdragetsvidskulleRikspolisstyrelsenna.
lagstiftningen.berörsmyndigheterövrigadeochförsäkringsverket avsom

utvärderingsin1994. Iåri slutetuppdragetredovisadeRikspolisstyrelsen av
Väg-ochRiksskatteverketRiksförsäkringsverket,medsamråttstyrelsenhar

svårigheterdevissabeskrivitmyndigheter har upp-somoch dessaverket, av
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kommer för såväl den skyddade myndigheten och tredjepersonen som man
inom respektive myndighets verksamhetsområde. Riksförsäkringsverket har
redovisat flera olyckliga konsekvenser socialförsäkringssynpunkt. Riksskatte-ur
verket har redovisat problem hos bl.a. kronofogdemyndigheterna vid hand-
läggning ärenden där medgivits identitetsbyte. Verket har ocksåav personer
redovisat del praktiska konsekvenser bestämmelserna spärrmarkeringen av om
och kvarboende. Vägverket har redovisat problem har samband medsom
körkortsregistret, bil- och felparkeringsregistren De nämnda myndig-m.m.
heterna har också lämnat förslag till hur åtminstone vissa svårigheterna börav
kunna avhjälpas.

Rikspolisstyrelsen har vid kontakter med använder fingeradepersoner som
personuppgifter och andra berörda fått kännedom andraävenpersoner om
komplikationer. Ett praktiskt problem för med ñngerad identitetstort personer
uppstår de skall lämna referensernär och betyg vid ansökan arbete.nyttom
Personer med fingerad identitet har problem vid sina kontaktermött för-med
säkringsbolag. Berörda har haft problem vid sina kontakter medpersoner
banker, det gäller banklån och betalningsförmedling.när Svårigheter hart.ex.

vid kontakteruppstått med Centrala studiestödsnämnden då i fråga harpersonen
haft studieskulder. Problem har i kontakter med Statens invandrar-rapporterats

Ännuverk i ärenden angående svenskt medborgarskap. problemett som upp-
märksammats hur patientjournaler inomär hälso- och sjukvården skall hanteras
vid användade fingerade personuppgifter. Slutligen förtjänar nämnasattav att

kvinnor,två på grund hot från sina f.d. makar fått medgivandesom attav
fingeradeanvända personuppgifter, blivit stämda inför tingsrätt Imännen.av

det fallet gällde saken med barn,umgänge medan det andra gälldeena en
betalningstvist. Jfr avsnitt l0.4.4 nedan.även

Av Rikspolisstyrelsens framgår i vissa de prövade ansökningar-rapport att av
har sökanden varit kvinna haft barn med den hotat. Vid pröv-na en som som

ningen kvinnan skulle få fingeradeanvända personuppgifter har hotbildenom
sådan andra skyddsåtgärder bedömts tillräckliga. Därvid haransetts ävenatt

beaktats.umgängesrätten sitt förslagI till regeringen framhåller Rikspolisstyrel-
lagakraftvunnen dom föreligger innebär fadern inte haratt,sen attom en som

med barnet, fadernsumgängesrätt väcka talanrätt med barnetumgängeatt om
inte bör hindra modern kan få använda fingerade personuppgifter. Rikspo-att
lisstyrelsen hänvisar till det inte kan uteslutas fadern sin möjlighetatt att genom

väcka talan försökerumgänge spåra barnets föratt trakassera henne.attom mor
Rikspolisstyrelsen konstaterar vidare den använder fingeradeatt som person-

uppgifter behöver hjälp och stöd for klara de praktiska problematt storaav som
många gånger uppstår följd indentitetsbytet. Det kan frågasom en av var om
hjälp med sälja tillgångar, reglera skulder och reglera mellanhavandenatt att att
med banker försäkringsbolag.och kanDet innebära omflyttningäven betygav
eller andra kvalifikationer. hjälpaFör i fråga krävs enligt styrel-att personerna
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samhällethurkunskapergodasammanhangi mångaerfarenheter omsens
juridisk kompetens.ochfungerar

lagenutvärderingsinRikspolisstyrelsen i attföreslårbakgrunden avdenMot
fingeradeförställetibör övervägasidentitetsbytetillmöjligheten permanent

kan kommaidentitetsbytefall därdebegränsad tid. lunderpersonuppgifter en
styrelsen.påpekarellertiokanske årlångvarigt,skyddsbehovetifråga mer,är

sinskall återtabetydande närsvårigheternatorde personDessutom envara
identitet.ursprungliga

endaskall hadenocksåföreslårRikspolisstyrelsen utsatta enatt personen
stöd.ochhjälpförsig tillvända"kontaktmyndighet"myndighet atten --

villdenändras såansökningsförfarandet attförslaget,enligt sombör,Vidare
itingsrättendirekt hosdettaansökerpersonuppgifterfingeradeanvända om

Rikspolisstyrelsen.viaansökai dagförstället att som
regeringskansliet.inärvarandeförberedsförslagRikspolisstyrelsens

domstolarnapersonuppgifter ochSkyddade10.4.4

förundersökningmedsambandioch vittnenföranonymitetFrågor parterom
hänsyns-ökatmöjliggöraförregleringdelvis ettfåtthar attoch rättegång nyen

särskildnågonmed rättegångarsambanditill sådanatagande avsompersoner
Sålundapersonuppgifter.andraelleradressersinaförskyddbehöveranledning

36i bl.a.rättegångsbalkenföretagits iändringar1994juliden 1fr.0.m.har
vittnensochmålsägandenstillsyftar16 §§9 ochkap. att4510kap. som

domstolsinla-olikaframgåskallonödaniintebostadsadressochålder, yrke av
vitt-åtal. Innanallmäntbrottmål ettitilltaladedenskall delges omgor som

vittnetfrågaskallhålls rättenmålsägandeförhöravläggs ellernesmål numeraett
förundersök-behövs. Idetendastpersonuppgifter närmålsägandeneller om

uppgif-vissaendaständringar såvidtagits1947:948 har attningskungörelsen
medanförundersökningsprotokolletiantecknasoch vittnenmålsägandenter om

handling.iantecknasandra separaten
målsägandensochvittnensberörfrågorytterligaretilläggaskanDet att som

redovi-sålundaharförslagVissautredning.föremål förvaritnyligensäkerhet
1995:1.domstol Dsmålsägande iochVittnendepartementspromemorianisats

iändringarnanämndatill deförslagmedpropositionenframhölls iDet nyss
någonfrågablikanaldrigdetl993/94:143prop. omrättegångsbalken att

förundersökning.uppgifter ideltilltalade fårdengarantiabsolut enatt avmot
intenormalthantordeuppgifternadelfåmisstänkte begärdenOm taatt av

omstän-Dendomstolsakten.iuppgifternafinnsdetta. Dessutomkunna vägras
kännedommisstänktesdentillautomatiskt kommeruppgifterna intedigheten att

Förtidigare.gällt attmed vadjämförtförbättringinnebäradock somenanses
krävsadressmålsägandenstilltillgångfåskallfalli sådant t.ex.misstänkten
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han särskilt begär det.att
Regeringen avvisade i det angivna lagstiftningsärendet tanken sådanapå

genomgripande förändringar skulle innebära vittnen och målsägandenattsom
får uppträda helträtt infor domstol. Sådana förändringar skulle,att anonymt
anfördes det i propositionen, komma i konflikt med de grundläggande prin-
ciperna för rättssamhälle. En sådan princip iär mål ellerett att part etten
ärende skall ha fullständig insyn i de förhållanden kan läggas till grund försom

domstols avgörande. Detta gäller i utsträckning foräven sekretessbelag-storen
da uppgifter; skall känna till och kunna bemöta alla uppgifterparten som
domstolen eller myndigheten grundar sitt avgörande på prop. 1993/94: 143 s.

f..44
Justitieutskottet konstaterade vid sin behandling propositionen regerings-attav

förslaget innebar begränsning det gäller möjligheternanär enkeltpåatten ett
få del vittnessätt eller målsägandes personuppgifter ochettav atten man

knappast med hänsyn till kravde rättssäkerheten ställer hade möjlighet gåatt
längre 1993/94:JuU25 22.s.

Som framgått har det förekommit åtminstone ärendentvå där kvinna,ovan en
medgetts fingerade personuppgifter, inför domstol sin tidigarestämtssom av

make. Det målet tvistavsåg viss betalning skett i enlighet medena en om
bodelning, det andra med barn.umgänge

Då kvinna medgetts fingerade personuppgifter kan problem vid valetuppståen
domstolsforum. dispositivaI tvistemål, till vilka betalningstvist medav t.ex.

anledning bodelning hör, gäller reglerna allmänt forum i rättegångs-av om
balken. Enligt 10 kap. 1 § rättegångsbalken sålunda laga domstolär i tvistemål
i allmänhet i den därrätten svaranden har sitt hemvist. Denna forumregelort,

dock dispositiv iär den betydelsen svaranden inflytande dess till-äger påatt
lämpning. I målet angående klander bodelning kvinnan med de fungeradeav var
personuppgifterna också kvarskriven sin gamla adress. Mannen väckte talan
vid den tingsrätt till vilken kvinnan hörde enligt kvarskrivningsadressen. Kvin-

gjorde inte foruminvändning.någonnan
Bestämmelser behörig domstol i mål vårdnad och med barnumgängeom om

finns i 6 kap. 17 § föräldrabalken. Enligt denna bestämmelse skall frågor om
vårdnad och med barnumgänge i den där vårdnadshavarenrättentas ortupp av
eller någon vårdnadshavarna har sitt hemvist. Sådana frågor kan i och förav
sig också i samband med talan äktenskapsskillnad, varvid därtas rättenupp om
endera makarna har sitt hemvist behörig domstol. Om det inte finnsär någonav
behörig domstol, frågorna Stockholms tingsrätt. Forumregeln itas upp av
föräldrabalken indispositiv ochär skall ofñcio domstolen.prövas ex av

Det kan tilläggas 6 kap. 17 § föräldrabalken från och med den l juli 1995att
ändras på så det barnetssätt hemvistär frågor vårdnad ochatt styrsom var om

skallumgänge Stockholms tingsrätt alltjämt reservforumutgör SFStas upp.
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1993/942251.1994:1433, prop.
nämndadetRikspolisstyrelsenfråninhämtatsvadEnligt upptogs ovansom

ursprungli-under sinkvinnandomstol därvid denmed barnmålet umgängeom
uppgiftenligtforumfolkbokförd. Dettavaritidentitet sammasenast varga --

inteharforuminvändning. Dethar gjortStockholms tingsrätt. Ingen parternaav
KvinnovåldskommissionenellerRikspolisstyrelsensig attmöjligt förvarit vare

grundbehörig påsigärendetnämndai dettingsrättenutreda ansett avom
därförhemvist ellerkändasenastvårdnadshavarenshuvudregeln att annanom

domstol saknats.behörig

ochövervägandenKvinnovåldskommissionens10.4.5

förslag

införspersonuppgifterfingerade:4831991i lagenföreslår detVi att om
identitetsbyte.erhållamöjlighet permanentatten

särskiltpersonuppgifter ärñngeradebegäranPrövningen omenav
kvinnanochbarnsmåharkvinnagällerkomplicerad detnär somen

anför-barnetvårdnadenfallfar. deIbarnetsskyddasbehöver ommot
medumgängetillerkäntsdomstol intefadernochmoderntrotts avensam

modernförhinderföreliggaintemeningdock enligt vårdetbörbarnet
personuppgifter.fingeradefåoch barnet att

ochvårdnads-förforumregeldenförtydligadeVi föreslår um-ett av
innebärFörslagetföräldrabalken.§i 6 kap. 17finnsgängestvister som

falletbaradomstol intebehörigskalltingsrättStockholms somatt vara -
verkliga hem-barnetsnärsaknas, ävenforumi dag när utanär annat-

fingerademedgettsharbarnetdärförfastställaskanvist inte person-att
uppgifter.

Även detkommerkvinnorvåldetsig attkraftmedsamhället mottarstor anom
personuppgifterSkyddadeskyddsåtgärder.särskildabehöverfinnas kvinnor som

identitetbytehäravytterlighetsform ärochåtgärd,sådankan avensom enses
eventuella barn.och hennesför kvinnan

träddedeförhållandevispersonuppgifterfingerade ärBestämmelserna nya;om
be-visarlagenutvärderingRikspolisstyrelsens attjuli 1991.i kraft den l av

fingerademedgettsdet fåtaluppkommit förproblemtydande personer som
myndigheternafrånhjälpbehövtutsträckninghar ipersonuppgifter. Dessa stor

ochstödfåttmyndigheternaharsannoliktochproblemen,för lösa merageatt
mycketvaritharDomstolarnamed.biståskyldighethaftvad dehjälp än att
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restriktiva medge fmgerade personuppgifter, det gällt kvinnoräven näratt som
riskerat bli för mycket allvarlig brottslighet. Vi dock inte viatt utsatta attanser
för närvarande bör ifrågasätta myndigheternas restriktivitet. Vi vill dock kort

frågan lämpligheten fingerade personuppgifter för kvinnorta upp om av som
har barn.små

Det naturligen förenat med särskildaär svårigheter litet barnatt ettge en ny
identitet. Prövningen begäran fingerade personuppgifter därförärav en om
särskilt grannlaga det gäller kvinna har barn och kvinnannär småen som
behöver skyddas barnets far. har iBarn allmänhet behov kontakt medmot av
båda sina föräldrar, föräldrarna i konflikt med varandra. de allraäven är Iom
flesta fall torde det kunna barn far illa, de isägas måste växaatt om upp en
relation där fadern våld modern. Trots detta kan barn i vissa fallutövar mot ett
ha sådan relation till sin far det föräldrarnaäven äratt separeraten om- -
förenligt med barnets bästa barn faroch upprätthåller kontakt medatt en var-
andra. förhållandeDetta kan tala kvinnan erhåller fingerademot att personupp-
gifter för sig och barnet. I de fall vårdnaden barnet anförtrotts modernom

fadernoch domstol inte tillerkänts med barnet bör det dockumgängeensam av
enligt mening inte föreligga hinder förvår modern och barnet få fingeradeatt
personuppgifter.

närvarandeFör krävs kvinna vill använda fingeradeatt en som personupp-
gifter vänder sig till Rikspolisstyrelsen och via denna ansöker tillstånd tillom
identitetsbytet. Vi Rikspolisstyrelsensdelar bedömning den vill användaatt som
fingerade personuppgifter inte bör behöva via Rikspolisstyrelsen börutan
kunna ansöka direkt hos den domstol frågan. Vi förutsätterprövar attsom
polisen ändå kommer utreda ärendet, och i många fall torde kvinnans situa-att
tion redan känd för polisen. Vi förutsätter polisen i sin utredning ocksåattvara
kommer vilka andra skyddsåtgärder skulle erbjudas kvin-kunnaprövaatt som

Vi delar Rikspolisstyrelsens uppfattning den medgetts finge-även attnan. som
rade personuppgifter särskildbör få kontaktperson hos lämplig myndigheten

kan bistå vid de praktiska problem personuppgifter föranle-bytetsom som av
der.

längsta tid vilken fingeradeDen under personuppgifter kan medges i dagutgör
fem Som framgått har Rikspolisstyrelsen i sin utvärderingår. lagenovan av
konstaterat det i ärenden angående medgivande fingeradeanvändaatt att person-
uppgifter ofta ned vidläggs den utredning skall ligga tillstora resurser som
grund för ansökan till tingsrätten. Vi har redan de medgettsnämnt att som

form fingeradeskydd i personuppgifter har behövt omfattande och kvalifice-av
rad hjälp for lösa problem uppstått grund identitetsbytet.på Utanatt som av

kommertvekan motsvarande problem för kvinna då skalluppstå honatt en
återta sin ursprungliga identitet. Vidare framföroch allt torde det i de flesta- -
fall, fingeradedär personuppgifter krävs för skydda kvinna hotasatt en som av
våld, fråga långvarigt Viskyddsbehov. delar därför Rikspolisstyrel-ettvara om
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identi-erhållainföras möjlighetuppfattning det bör permanentettattatt ensens
ursprungliga identi-sinför den enskilda återtamed möjlighettetsbyte, dock att

tet.

anledning förutselagstiftaren knappast hadepraktiskproblemEtt attart, somav
valmedbereddes, problemetpersonuppgifterlagstiftningen fingerade ärnär om

identitet. Vimedgetts bytadomstolsforum efter det någon rätt attatt avserav
begränsari hela deras vidd våraforumfrågornainte här behandladock utanatt

och umgängestvister.domstol i vårdnads-frågor behörigöverväganden till om
vårdnad ochfrågorkapitel kapitel 15i särskiltVi kommer att taett omupp

avsnitt 15.3.modern Härvåldfamiljer där faderni utövarumgänge mot
moderns och barnetsbehörig domstolfrågan närsålunda endastbehandlas om

personuppgifter fingerade.är
och trakasserarvåld och hotarovanligtinte utövarDet mänär att somsom

tillseparation kommitefter detsitt beteendefortsätter ävensina attpartners en
blivitvarit detbrottslighet såallvarligrisken för särskiltstånd. När stor att

fallenpersonuppgifter det ärävenanvända fingerade ärfråga att omom -
lagliga möjlig-ståendetill budsutnyttjar allatroligt ocksåfåtaliga att mannen-

hitta anledningnaturligtvismed kvinnan. Ettheter kontakt sätt ärnå attatt en
rättsligasådana fall deExempelinför domstol. på ärföra kvinnanatt processer

beskrivits ovan.som
personuppgif-fingeradeerhållamöjligheternaframhållit tidigareSom vi är att

talabästa kantill barnetsbarn. Hänsynenkvinna harbegränsade förter somen
och varitomfattninghaft sådanmodernoch hotetvåldethäremot. När mot en

dockpersonuppgifter måsteñngeradefåttmodern och barnetallvarligtså att
vårdnad ochtalan umgängemöjlighet väckaformellfar habarnets att omen

härför.talarRättssäkerhetsaspektermed barnet.
idet korrektavilket forumtveksamt ärdetpåpekats kanSom somvaraovan

fungerademedgettsvårdnadshavarenumgängestvister,och närvårdnads- per-
vårdnadshavarens hem-medformuleringennuvarandesonuppgifter. Såväl den

för valetavgörandehemvistmed barnetsbeslutadeden nyligenvist avsomsom
behörigreservforum närStockholms tingsrättmeddomstol och annansom

ifunnits längeBestämmelsen harmening oklar.enligtdomstol saknas vårär
förändrats.efteri balkenplacering gångdessföräldrabalken, även annanom

lagkonflikteranvändning för lösatillkommithuvudsakligenReservforum har att
barnet medgettsmodern ochfall därprivaträttslig I deinternationellt art.av

meninghemvist i denallmänhetipersonuppgifter har barnetñngerade ett som
forumregelnnämndadärför denViföräldrabalken.§i 6 kap. 17 attanseravses

bestämmelsenskelämpligenkankompletteras. Dettabör att reserv-omgenom
blirStockholms tingsrättvarigenombestämmelsemedkompletterasforum en

barnetsbehörigt forum saknas även närdomstol inte barabehörig när utanannat
fingerademedgettsoch barnetmoderndärförfastställashemvist inte kan att
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personuppgifter.
Vi har andra lösningar förövervägt valet forum funnit flera skäl förav men

Stockholms tingsrätt bör exklusivt forum för frågoratt vårdnadrörvara som
och umgänge, modern och barnetnär medgetts fingerade personuppgifter och
frågorna inte i samband med äktenskapsmål. Det starkaste skälettas är attupp
Stockholms tingsrätt i dag exklusivt forum förär prövning ansökningarav
enligt lagen fingerade personuppgifter. Denna domstol har följaktligen redanom
kunskap den särskilda handläggning sådana ärenden erfordrar. Erfaren-om som
heterna sådan handläggning bör samlad hos domstol. Antalet vård-av vara en
nads- och umgängestvister där modern och barnet medgetts fingerade person-
uppgifter kommer tvekan begränsat, och dessa tvister kanutan att ytterstvara
inte förväntas påverka domstolens arbetsbörda i nämnvärd utsträckning.

10.5 sekretessproblemEtt vid gemensam
vårdnad

10.5.1 Bakgrund

förekommerDet ofta kvinna och den misshandlar henne haratt en man som
barn, de också har vårdnad Ett särskiltgemensamma som gemensam om.

problem Kvinnovåldskommissionen har blivit uppmärksammad intesom -
minst från kvinnojourerna den konflikt kanär det gälleruppstå närsom-
socialtjänstens möjligheter hjälpa misshandlad kvinna skyddatatt atten
boende, samtidigt det föreligger skyldighet upplysa den misshand-attsom en
lande har del i vårdnaden barn,paretsmannen, som om gemensamma om var
barnet och därmed modern befinner sig. Uppgifterna kvinnan be-om var- -
finner sig skyddas sekretesslagen 1980:100. När kvinnan fått hjälpav av
socialtjänsten erhålla skyddat boende vid kvinnojour eller iatt en en annan
jourlägenhet hemligpå adress sig dock socialtjänstens oftapersonalanser
tvingad upplysa barnet uppehåller sig.att mannen om var

Enligt 6 kap. 2 § föräldrabalken har vårdnadshavaren för barnetsansvar
personliga förhållanden och har i enlighet därmed enligt 6 kap. §11 nämnda
balk och skyldighet bestämmarätt i frågor barnets personligaröratt som an-
gelägenheter. Utgångspunkten sålunda vårdnadshavarenär skall ha insyn iatt
sekretesskyddat material forbarnet kunna fullgörarör sina åliggandenattsom
enligt föräldrabalken.

Genom beslut domstol ivårdnadsfrågan kan faderns i detta hänseen-rättett av
de inskränkas, detta kan sällan ske omedelbart. Oftast behöver kvinnanmen
också tidnågon i lugn och tänka sin situation och planera för framti-överatt ro
den.

Av 7 kap. 5 § sekretesslagen framgår sekretess i vissa fall kan råda i för-att
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Så falletvårdnadshavare.eller ärunderårigs föräldertillhållande annanen
omhändertagitsdennei de fallunderåriges vistelseortuppgift denrörande om

samtyckevårdlagstiftningensärskildavårdas enligt deneller utanungaom av
omhändertagandetändamålet medtillnödvändigt med hänsynLVU och det är

vården.eller
sekretessla-stycket§ andrai kap. 4undantagssituation regleras 14En annan
motsatsför-ivårdnadshavare stårochfall där barni första handochgen avser

för barnettill skadaålderbarnetsdär det ärtill varandra ochhållande oavsett
gällerSålundavårdnadshavaren.tilluppgifter lämnassekretesskyddadeatt

vårdnadsha-tilli förhållandeunderårigskydd föruppgift till ävenförsekretess
uppgiftenbetydandeunderårige liderdendet kan attantas ommenomvaren

prop.bestämmelsetill dennaförarbetenavårdnadshavaren. Iröjs för
detm.m.undervisningsväsendet sägssekretessfrågor inom att1988/ 89:67 om

uppgif-omfatta allabörvårdnadshavarenför barnsekretesskyddet gentemotett
sekretesslagen. Någon avgräns-enligtsekretessbeläggasbarnet kanter somom

desyfte begränsaIborde inteområden göras.uppgifter inom vissaning till att
denkankrävs dethemlighållasuppgifter skall kunna attsituationer där antasatt
vidbefaraskandetröjsuppgiftenliderunderårige samt att sommenmen om
kandenexempel harbetydande. Som nämntsskallutlämnande att ungevara

uppgiften lämnas. Dettaellerpsykiskt, fysiskt på sättallvarligtskadas annat om
skäl,särskildafinnasfallet skallsärskildadet i detbetydatorde i praktiken att

missbrukasunderårige kan kommauppgift dentyder att avatt omensom
propositionen.det ihänseende, sägsivårdnadshavaren något avsevärt

sidasocialtjänstensfrån1983prövadeJO år vägranJustieombudsmannen en
JO:svårdnadshavare äm-tillvistelseortbarnsuppgiftlämna ettutatt enom

gällerden sekretessdärviderinrade249. JO1983betsberättelse somoms.
medförhållanden ochpersonligaenskildsuppgiftsocialtjänsten förinom om

hem-vistelseort kanhennesuppgiftkrävakvinna kanvilkenstöd att omenav
sekretessbestämmelsennämndapåpekade denför JOlighållas attmannen.

konstateradeJOkvinnans barn.frågatillämplig iintei principdäremot är om
omständig-sådanaföreliggaundantagsvis kanbeslutet detaktuelladock i det att

förnödsituation kansådanEnlämnasuppgiften inte börheter ut. varaatt
JO hadeEnligtliv eller hälsa.avvärja fara för någonsgällerhanden det attom

JOfallet, ochaktuellaföreligga i detsituationsådandömaallt ansettsatt enav
sida.från hansingripandeskäl för någotdärför intefann något

tillkomstentiden förefrånO-uttal andet härrörnämndadet JbörDet noteras att
sekretesslagen.§i kap. 4stadgandet 14nämndadet tidigareav
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Kvinnovåldskommissionens10.5.2 ochöverväganden
förslag

Inte sällan uppkommer svårlöst valsituation för den socialsekreterare som,en
efter det vederbörande hjälpt kvinna och hennes barn erhållastrax att atten

skyddat boende hemlig adress, den misshandlande krävspå mannenav
besked hans och kvinnans barn uppehåller sig. Vi har bl.a.var gemensamma
i samband med hearing med socialtjänstpersonal erfarit socialsek-vår mångaatt

sig tvingade uppgiften uppehållsort tillkänner lämna barnetsreterare att ut om
fadern, sig uppgiftslämnande.medan andra ha sådanträtt vägraatt ettanser

allt framhållit finns klara och entydigaFramför har betydelsen detattman av
för hur förhålla sig.regler de skall

finns i § sekretesslagen bestämmelseSom framgått det 14 kap. 4ovan en som
för vårdnadshavare,möjliggör uppgifter underårig hemlighållsatt om en en om

det kan den underårige lider betydande uppgiften röjs förantas att men om
i fallvårdnadshavaren. Enligt mening torde omständigheternavår många vara

betydande förväntas för dess uppehållsortsådana kan uppstå barnetatt ommen
röjs, situationen varit sådan modern tillsammans med barnet måst lämnanär att

grund fadern våld och hot modern.hemmet på utövatatt motav
fann förVi erinrar också 1983 JO-uttalande, där JO inte skäl någotårsom

vid tillfälle dess lämnaingripande, socialtjänsten åberopat vägrannär ett att att
betingatsuppgift barns uppehållsort till den andre vårdnadshavarenut ett avom

livnödsituation, syftet varit avvärja fara föroch att att en annan personsen
eller hälsa.

och detEnligt mening bör den nämnda bestämmelsen i sekretesslagenvår
tillräckligt för socialsekreterare i deåtergivna JO-uttalandet stödutgöra atten

barnets uppehållsort tillfall där det behövs kunna lämna uppgiftervägra att om
ytterligare förtydliganden ifadern. Vi bedömer sålunda det inte erfordrasatt

form kompletterande lagbestämmelser.av





269

våldBrottsbalksbrotten och11

kvinnormot

ochdirektiv utvärdering allmänKommissionen bör enligt sina översyngöra en
kvinnomisshandel och där-sexualbrott,tillämpningen de regler rörav somav

möjlig-ofredandeolaga hot ochmed närbesläktade brott såsom övervägasamt
sådanalagstiftning komma till medmed i huvudsak nuvarande rättaheterna att

våldtäktsbrottet.kommissionen särskilt studerasammanhanget börbrott. I
aktua-vid ochpåtala brister uppmärksammasKommissionen bör översynensom

straffsatser deninklusive i frågalagstiftningsåtgärder,lisera de om m.m., som
särskilda problematikenkommissionen studera denVidare börfinner påkallade.

tillämpningenvåld ochkvinnor för hot övervägaför utsätts avomomsom
sammanhang.problem i sådanabestämmelserna nödvärn vållarom

Sexualbrotten1 1.1

i sjätte kapitlet brottsbal-genomgripande förändringarVi föreslår vissa
Ändringarna sexuella handlingar skallfrågan vilkadelsken. rör somom

sexuelladels det gällerför för våldtäkt, övergreppkrävas näransvar -
förskall krävasåtgärder i övrigt barnetbarn vilka motmot ansvarsom-

för våldtäkt.
terminologi liggerutformas med såbörVi lagtextenatt somenanser

idärför språkliga ändringarmöjligt och föreslårverklighetennära som
framför allt i frågakapitlet. gällerflertal lagrum i sjätte Detett om

umgänge"."sexuelltbegreppet
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11.1.1 Bakgrund

varit föremåli sjätte kapitlet brottsbalken harBestämmelserna sexualbrottom
År 1984 ändrades bestämmel-för upprepade under lopp.gånger årensöversyn

Somefter långvarigt utredningsarbete genomgripande skälpå sätt.ett ettserna
de tidigareför den reformering sjätte kapitlet då gjordes attangavsav som

i delar präglade äldre tidsbestämmelserna sedlighetsbrotten vissa var av enom
moraluppfattning i frågor och bestämmelsernas utformning tillsexuella att en

tagitkvinnosyn. hade intryckdel grundats diskriminerande Dessutompå manen
hadeden sociologiska och kriminologiska forskningen området,på somav

inte minstbelyst omfattningen och skadeverkningarna vissa sexualbrott,av
våldtäkt och sexuella barn.övergrepp mot

År syftade till1992 genomfördes flertal lagändringar, särskilt attett som
i sexuellastärka skyddet för barn och ungdomar bli utnyttjademot att samman-

strafflagstiftningen ytterligare allvaret i sexuellahang och till i markeraatt
och sexuellt utnyttjandebarn. bestämmelserna våldtäktIövergrepp mot om av

offrets ålder omständighet skall beaktasunderårig fördes låga som en som
Därefter densärskilt vid bedömande sådant brott har 1är grovt.ettav om -

juli straffet för sexuellt ofredande skärpts.1993 -
januarisjätte kapitlet brottsbalken trädde i kraft den 1ändringen iDen senaste

Ändringen syftade till ytterligare1995 1994/95:2, 1994/95:JuU5.prop. att
bli utnyttjade i sexuellaför barn och ungdomarstärka skyddet mot att samman-

barn enligt 1-4förlängdes preskriptionstiderna for sexualbrotthang. Bl.a. mot
6 §§.och

gärningar då med§ finns bestämmelser våldta/a. Hit hör någon6 kap. 1I om
sexuelltallvarligt våld tilltvingar sig samlag ellervåld eller hot annat um-om

försätta ijämförligt med samlag. Lika med våld någongänge är attansessom
liknande tillstånd.vanmakt eller

Straffet i normalfalleti svårhetsgrader.Våldtäktsbrottet indelat ärär tre
till våldets ellerOm brottet med hänsynfängelse i lägst två och högst år.sex
allvarligt, dömsi övrigt mindreoch omständigheternahotets är attart anse som

straff i detta fall det allmännai fyra såledestill fängelse högst år. Lägsta är
denOm våldet har varit livsfarligt ellerfängelseminimun, 14 dagar. somom

medallvarlig sjukdom eller,tillfogat allvarlig skada ellerbegått gärningen har
särskildoffrets ålder eller visattill tillvägagångssättet eller lågahänsyn annars,

Straffet förbrottet bedömashänsynslöshet eller råhet kan grovt. grovsom
och högst tiovåldtäkt fängelse i lägst fyra år.är

förmår tillfall i olaga tvång någoni 1Den änannat som avses genomsom,
för sexuellt till fängelse i högst två år.sexuellt döms enligt 2 § tvångumgänge

våld kommit till användningvisserligen våld eller hotHit hör fall där menom
bestämmel-jämställas med samlag. Underdär själva sexualhandlingen inte kan

i § kommitslag 1faller vidare situationer där tvång änannat avsesav somsen
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till användning. Om den har begått gärningen visat särskild hänsynslöshetsom
eller brottet skall brottet bedömasär att grovt grovtom annars anse som som
sexuellt Straffettvång. för det brottet fängelse i lägst månader ochärgrova sex
högst fyra år.

3 § föreskrivs förI sexuellt utnyttjande. gäller den förmårDetansvar som
till sexuellt allvarligtnågon missbruka hans eler hennesumgänge attgenom

beroende ställning eller den har sexuellt medumgänge attsom annan genom
otillbörligt utnyttja denne befinner sig i vanmakt eller hjälplöst till-att annat
stånd eller lider psykisk störning. Brottet förutsätter inte sådantnågotav en
aktivt frånhandlande gärningsmannens sida vid våldtäkt. krävssåsom Däremot

den har begått gärningen utnyttjat ställning tillstånd.den andres elleratt som
Straffet fängelse i högst Liksom vid brottet sexuellt i 2 § harär två år. tvång
detta brott svårhetsgrader. Om den gärningen visat särskildtvå har begåttsom
hänsynslöshet eller brottet döms förär att grovt grovtom annars anse som
sexuellt utnyttjande till fängelse i lägst månader högstoch år.sex sex

Till skydd för barn innehåller § förbud sexuelltoch ungdomar 4 ett mot um-
i vissa beroendesituationer. straff förförsta stycket föreskrivs sålundaIgänge

harden sexuellt med den under 18 år och hansumgänge ärärsom som som
avkomling hareller står under hans fostran eller för vård eller tillsyn hanvars

grund myndighets sexuellt utnyttjandepå beslut. Brottet benämnsatt svara av
underárig, och straffet för normalbrottet fängelse i högst fyra Genomår.ärav
ändring trädde i kraft den januari 1995 skall också den i1 annaten som som,

fall tidigare i kapitlet, har sexuellt med barn under 15än umgängesom avses
dömas för sexuellt utnyttjande Tidigare dettaår underårig. benämndes brottav

sexuellt med barn och i 5 Sistnämnda paragraf harumgänge upptogs en nu
upphävts. § andra stycket finns bestämmelser för fall. bedömsI 4 Brottetgrova

den har begått gärningen visat särskild hänsynslöshet motgrovtsom om som
den underårige eller brottet grund dennas låga ålder eller börom av annars

Straffet för sexuellt utnyttjande underárigbedömas ärgrovt. grovtsom av
fängelse i lägst och högsttvå åtta år.

förbindelser det förelig-Bestämmelserna i 6 § gäller sexuella i situationer då
biologiskt benämns sexuelltsläktskap mellan Brottennäraett parterna.ger

sexuellt med syskon. Bestämmel-med avkomling respektive umgängeumgänge
subsidiära till tidigare lagrum i kapitlet.ärserna

Även § subsidiär till tidigare lagrum i kapitlet. Paragrafen brottet7 är upptar
sexuellt ofredande, och för detta brott döms sexuellt berör barnnågon som

företa eller medverka i handling medunder 15 år eller förmår barnet någonatt
fängelse i högstsexuell innebörd. Straffet för sexuellt ofredande böter ellerär

den förledande ellertvå år. För brott döms tvång, annansamma som genom
inte företaotillbörlig förmår har fyllt 15 18påverkan någon år attsom men

sexuell innebörd, handlingen led ieller medverka i handling med är ettomen
framställning pornografisk bild posering i fall deteller än närutgör annatav en
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fråga framställning bild. tredje stycke denlär ävenattett somom av en anges
sig för väcka ellerblottar på anstötsätt är ägnatett att annars genomannan som

uppträder anstötligt0rd eller handling uppenbart sedlighetssårandepå sättett
skall dömas för sexuellt ofredande.mot annan

koppleri och förförelse ungdom. I 118-10 §§ finns bestämmelserI om om av
för gärning under viss ålder skall ådömas§ någonatt mot enanges ansvar en
insåg skälig anledning den andraden inte hadeäven anta att personensom men

inte sådan ålder.uppnått
straffansvar för försök, förberedelse och12 § finns bestämmelserI stämp-om

dtalsbestämmelsebeträffande flera olika brott i 6 kap. särskildling En rörsom
dentillämpas skillnaden i ålder och utveckling mellanvissa brott och närsom

liten återfinns i 13har begått gärningen och offret/barnet ärsom

utgångspunkterKvinnovåldskommissionens11.1.2

reformerades förBestämmelserna i sjätte kapitlet brottsbalken nämntssom
bestämmelsernadecennium Utformningen de tidigaredrygt sedan.ett varav

Enligt 1977 sexualbrotts-delvis präglade diskriminerande kvinnosyn. årsav en
"göra med gamla kvar-kommitté SOU 1982:61 gällde det hus ännuatt rent

och skyldig ställadröjande uppfattningar kvinnan tillhör är attatt mannenom
mening tid vidare.sig förfogande" 62. enligt gåtill hans Det vårär attnu

tillämpningenenligt sina direktivKvinnovåldskommissionen skall överse av
Våldtäkt ochframför allt våldtäktsbrottet.de regler sexualbrotten,rörsom

oftare allvarli-uppfattas alltandra sexuella kvinnorövergrepp mot somnumera
kvinnor ochmellan enskildauttryck för bristande jämställdhet män, menga

våldet överhuvudtageti i könsrelaterade utgörssamhället Detäven stort. av
till tiderskvinnor, knyter gångnaoch kränkningarövergrepp mot som an

före-också sådanaföreställningar kvinnor underordnade Detmän. ärsomom
utformningenför den nuvarandeställningar präglat och legat till grund avsom
detta beträffandebrottsbalken. minst gällerbestämmelserna i sjätte kapitlet Inte

våldtäktsbrottet.
direk-vi i enlighet med vårasjätte kapitlet brottsbalken harVid översynen av

onekli-perspektivHitintills har dettativ haft kvinnoperspektivet i fokus. som-
iofferperspektiv varit eftersattdethelt grundläggande eftersom ärär ettgen -

Även influerat kommissionen vidbarnperspektivet har översynenlagstiftningen.
drabbasframför allt flickorockså närrådande bestämmelser. Det är somav

barn för sexuellautsätts övergrepp.
kapitlet brottsbalken.genomgripande ändringar i sjätteVi föreslår nedan vissa

handlingarfrågan vilka sexuellaföreslås delsViktiga ändringar rör omsom
barnsåvitt våldtäktför för våldtäkt, delsskall krävas motavseransvarsom -

skall krävas förövrigt barnetvilka handlingar i mot ansvar.som-
verklighets-i gällande lag sigvi språkbruketvissa avseendenI teratt nuanser
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umgänge", fick den tidigare be-främmande. "sexuelltBegreppet ersättasom
tider intenämningen "könsligt umgänge", härrör från äldre då ännuman var

skadeverkningarvidden fysiska och psykiskamedveten de ettsom sexu-om av
uttrycketofta leder till. samspel mellanellt Det tvåövergrepp personer som

och kränkningar"umgänge" leder tankarna till artskilt från de övergreppär som
föreslåsjätte kapitlet sikte Vi kommer nedanantal lagrum i på. atttarett

gällersexuellt detförändringar det gäller uttrycket umgänge, även närnär men
och kännsandra formuleringar, speglar föråldratvissa synsättett somsom

kvinnoperspektiv.främmande utifrån ett
våldtäktsparagrafen 1 §.föreslår vissa genomgripande förändringarVi av

2 §.föreslås bestämmelse våldtäkt barn DeheltDessutom moten ny om
3 §i 2 sexuellt utnyttjande inuvarande bestämmelserna sexuellt tvångom
till§ förs, enligt förslag,sexuellt utnyttjande underårig i vårtoch 4 sammanav

terminolo-sexuellt ofredande i § ändraslagrum 3 §. Bestämmelsen 7ett om
12 § föreslås vissa§ vissa språkliga ändringar. Igiskt och i ll görsäven
åtalsbestärnrnelsen iändring i sak. Vidare justerasföljdändringar och även en

13

Kvinnovâldskommissionens och1l.l.3 överväganden
förslag

Våldtäkt

eller därmed jäm-rekvisitet "tvingar till samlagVi föreslår att annan
med rekvisitetumgänge" i 6 kap. l § brottsbalkenförligt sexuellt ersätts

utnyttjar". Uttrycketsig eller sexuellt"tilltvingar samlag på sättannat
medsexuella handlingar i dagsexuellt utnyttjar som avsesavser samma

isexuelltbegreppet umgänge.
såtillvida förstaockså redaktionelltVåldtäktsparagrafen ändras att

kvinna. andrabehandlar brott begås Istycket ettmotsom en man enav
gärningsman/offer.konstellationer såvittstycke behandlas övriga avser

ändring.föreslås viss språkligövrigtI en
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tvingar§ någonlydelse 6 kap. 1nuvarandeförstås enligtMed våldtäkt attav
ellervåldsexuelltjämförligt umgängedärmedtill samlag eller genomannan
Likaträngande fara.hotade framstårför deninnebär ellerhot somsomgenom

tillstånd.sådantvanmakt elleriförsätta någonmed våld annatattanses
varit patriar-länder, hari de flesta andraliksomi land,Familjemönstret vårt

överhuvud, och samhälletsförsörjare ochfamiljenslängekaliskt. Mannen var
arvsin-Monogamin och släktensfamiljestabiliteten.vaktuppgift slåatt omvar

säkra deville påsexualmoral.restriktiv Männen attvaratressen omgavs av en
kvinnorna underhöll därförfödde ochhustrurderasfäder till de barn somvar

sexuelltuppfattningen umgängeprägladesuppsikt. 1734 lagårs attsträng av
utomäktenskapligt umgängeoch alltäktenskapettillåtet inomendast varvar

utomäktenskapliga sexuellaföräktenskapligaSåvälstraffbart.således som
för sedlighetsbrottenstraffenäldre tiderförbjudna. Ilängeförbindelser varvar

brott,dessamildring i påinnebarstrafflagdrastiska. 1864 års mensynenen
människors sexuellaambitionerlångtgåendekarakteriserades ändå att styraav

sexualdrift.objekt förosjälvständigtKvinnanbeteende. sågs ett mannenssom
fadern ellerdetsåtillvidaocksåkvinnornabehöll makten överMännen att var

stadgadesmed.äktenskap Detskulle ingåkvinnanbestämdesläkten vemsom
bedömdesAllvarligastvåld.kvinna medförde bortför den ensomansvar

drabbade denStrafftrolovade.hustru ellerdetbrottet avsåg mansen annanom
från sinadotterellerkvinna från sinbortfördeellerlockade enman,ensom

våldtäktvilja. sågskvinnans Enskett medbortförandetföräldrar, även somom
våld-rättssfär, ocheller fadernsmakensallvarligt påett mannensangrepp --

brottsbalkenssamband medförrän ikriminaliserades inteäktenskapettäkt inom
1965.tillkomst år

Därmedbrottsbeskrivningarna.otukt ianvändes uttrycketbrottsbalkenFöre
strafflag1864 årssexuellt Iutomäktenskapligt umgänge.ursprungligenmenades

övadeviljahennesvåld ochkvinna medstraff för denstadgades mottogsom
trängandeinnebardärtill hottvingade hennehenne ellerotukt med somgenom

riktade sigsålundalagenligt 1864 årsvåldtäkt motstraffet förMedanfara.
framtving-tillbrottsbalken begränsatdet iotukt blevframtvingandet att avseav

sexualhandlingar.jämförligadärmed1984sedansamlag eller årande av --
slagsexuellabegränsning anfördes övergreppmotiv för denna annatSom att av

kvin-lidande förlikasig kan innebäraoch församlag ipåtvingade stortettän
gradlika högför henne ikränkandekani regel intedetatt anses varanan, men

251.1974,fjärde upplaganbrottsbalkentillm.fl. KommentarBeckman s.
kvinnasåledesvåldtäktsbrottetförutsattetill 19841965 år attFrån år en

till-detfullbordatbehövde intesamlag. Samlagettvingades till utan varvara
varandra.könsdelar berörtoffrets blottadeochgärningsmannensräckligt att
anledningfanns någondet inte1982:61 ansågSOUSexualbrottskommittén att

näm-Kränkningen och ärsamlag. övergreppettillvåldtäktsbrottetbegränsaatt
oralavaginala,frågadetslag ärprincipielltligen oavsettsett omomsammaav



Brottsbalksbrotten och våld kvinnor 275mot

eller anala samlag, menade kommittén. Andra kommittén villeövergrepp som
likställa med påtvingade samlag gärningsmannen med våld förde sinaattvar
fingrar i kvinnans slida eller analöppning eller gärningsmannen medatt an-
vändande våld förde främmande föremål i kvinnans slida eller analöpp-av
ning. Till våldtäkt borde också, enligt kommittén, hänföras fall då gärnings-

utfört samlagsrörelser kvinnans könsorgan kvinnan vidävenmotmannen om
tillfället bar Som exempel på sexualhandlingar inte kan jämförastrosor. som
med samlag nämnde kommittén bl.a. tvingar kvinnanatt attmannen onanera
honom eller med sitt könsorgan berör andra delar kvinnans kroppatt mannen av

könsorgan,än analöppning eller mun.
förarbetenal till gällande lag prop. 1983/84: 105 det inteattnu angavs var

lämpligt eller möjligt i detalj vilka slags sexualhandlingar kanatt ange som vara
jämföra med samlag. Det vidare anala och orala samlag måsteatt attangavs

räknas dit och det gäller andra sexualhandlingar,när med ledningatt man, av
omständigheterna får handlingen kan jämförligavgöra med samlag.om anses
Av betydelse det i propositionen,är, sägs sådana omständigheter som om
övergreppet varit förenat med det har varitsmärta, kortare eller längreom av
varaktighet Det bör dock krävas handlingen skall varitha klartetc. att av
samlagsliknande karaktär för brottet skall bedömas våldtäkt. Somatt som
exempel sexualhandlingpå inte kan jämställas med samlag nämnsen som
samlagsrörelser påkläddanär ellerär tvingar kvinnaparterna att atten man en

honom. Efter vissa påpekanden lagrådet anförde föredragandenonanera av
på skall ha klartövergreppet samlagsliknande karaktär för detnytt rätts-att att
ligt skall bedömas våldtäkt olika sadistiskt slag medövergreppsamt attsom av
sexuell anknytning främmande föremålnågot förs i kvinnant.ex. attsom-

inte vidare bör bedömas våldtäkt. En sådan bedömning kan dock,utan som-
påpekades det, rimlig i vissa fall med hänsyn till handlingens syfte ochvara
omständigheterna i övrigt.

Enligt gällande förutsätter såledesrätt våldtäktsbrottet tvingas tillnågonatt
samlag eller till sexualhandlingar jämförliga med samlag. Tvingasärsom

till formnågon sexualhandling kan det alltså inte frågablipersonen annan av
straff för våldtäkt. I de situationer där sexuellt inte kanövergreppettom anses

jämförligt med samlag kan för sexuellt tvång enligt 2 § komma i fråga.ansvar

Självfallet innebär påtvingat samlag mycket allvarligt övergrepp ärett ett som
särskilt kränkande för den personliga integriteten. flertalEtt andra övergrepp,

består i fysiskt utnyttjar kvinnas kropp i sexuella syften, kanattsom en man en
dock enligt vår mening i lika hög grad kränkande för kvinnan falli devara som

resulterarövergreppen i vaginalt eller samlag. Redan Sexualbrotts-ett annat
kommittén pekade på sådana handlingar med våld förattsom en man upp
främmande föremål i kvinnans underliv. Sådana handlingar, deävenmen
övergrepp går under benämningen "Fist-fucking", dvs. knytnävenärsom en
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riskfylldaochkränkande, attsmärtsammaunderliv, såäri kvinnanskörs upp
straff-mindredembetraktaavseendei någotanledningfinnsdet inte somatt
enligtförutsättning fördagi utgörsexualhandlingar ansvardevärda än ensom

sexuelltformeruppvisar mångapornografinminstvåldtäktsstadgandet. Inte av
smärtsamma,karaktär ärsamlagsliknandeickekvinnor mervåld sommot av

hand-jämförligadärmedellersamlagkränkande änochskadeframkallande
bedömningenvidhandstilldetligger närmare att avmeningEnligt vårlingar.

självaförställetikränkningenssexuelladen natursikte påövergreppet ta
skälsaknas attmed dettaenlighetsådan. Isexualhandlingen resonemangsom

gällerdesexualhandlingen änsjälvakrav påandraställavåldtäktsbrott somvid
utnyttjandesexuelltutnyttjande ochsexuelltsexuellt avtvång,förför ansvar

§§.i 2-4underårig
"sexuelltsexualhandlingenansvarbestämmelser um-sistnämnda somI anges

sjättelydelsentidigarei dendetsexuelltMed umgänge avgänge". somavses
utförligtblevuttrycketInnebördenkönsligt umgänge.medkapitlet avsågs av

ochsamlagåsyftasMed begreppetbrottsbalken.tillförarbetenaunderbelyst
vilkahomosexuellheterosexuell natur,såvälsexualhandlingarandra somav

sexuellaenderasbådas elleruppväckaellertillfredsställatypiskt attsett avser
könsdriftentillfredsställelsedirektmedförthandlingenHuruvida avdrift. en

hänförssexuellt umgängeTillavgörande.sig inte sam-föri ochinteeller är
intekrävsstraffbarhetFörhandlingar.samlagsliknandeoch andralagsförsök
ochvarandra,berörtkönsdelaroffretsochgärningsmannensnödvändigtvis att

delarandraberörsitt könsorganmedgärningsmannentillräckligtdet är attt.ex.
kroppsligdirektfordrasregelIkönsorgan. atthenneskroppkvinnans änav
ävenkunna äga utanharsexuellt umgänge ansettsföreligger, rumberöring men

kropp.andrasdenochkönsorgandenmellanberöringkroppsligdirekt enes
gärningsmannen263 där1950NJArättsfalletdettaexempel nämnspåSom s.

under-tillfället barvidflickamedrörelsersamlagsliknandeutförde somen
medgärningsmannenvidare munnensexuellt umgänge attSombyxor. anses

företarsistnämndaellerkönsorganandrasden attberör personeller tungan
områdeUtanför detkönsorgan.gärningsmannensmedhandlingmotsvarande

gärnings-regelifaller däremot attsexuellt umgängemed begreppetavsessom
könsorgan.andrasdenflyktigt berör yttresättellerfingrar annatmannen

ofredande. Försexuellt attstraffbartdockkanförfarandesådantEtt somvara
vissinriktad påregeliberöringenbör ensexuellt umgänge varasomanses

händ-medkönsorganberöring någonsbedömandeVidvaraktighet. avom enav
skallgärningenellersexuellt umgänge ansesinnefattaskall omanseserna

ofredandesexuelltbestämmelseni serbeteendesådant omutgöra ett avsessom
uttrycketInnebördenhelhet.i sinsituationenföreliggande avtill denman

idomstolen ettprövning Högstaförföremålvaritharsexuellt umgänge av
sexuelltmellangränsdragningenfråganharårUnderfall.flertal omsenare

iprövning rätts-förföremålofredande varitsexuelltochbarnmedumgänge
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fallen NJA 1991 228, 1992NJA 585 och 1993 616. frågaNJA Is. s. s. om
homosexuella handlingar dras mellan vad skall hänföras tillgränsen som sexu-
ellt och vad skall sexuellt ofredande likartatumgänge på sättettsom anses som

beträffande handlingar heterosexuell natur.som av
Med begreppet sexuellt sålunda mångfald olika sexuellaumgänge avses en

handlingar de förenade med våld eller i samtliga fallnär är tvång,annatsom,
innebär kränkning integritetensvår hos den förutsätts övergreppet.en av som
Sammanfattningsvis vi såvitt den sexuella handlingen, avgräns-att,anser avser
ningen skall kvinnans/offrets perspektiv. Med denna utgångspunktgöras ur
saknas anledning såvitt ifråga, skilja olika fysisktmellanär sättatt, attnu
utnyttja kvinna i sexuella syften isåsom sker dag. Allt sådant handlandeen som
i innefattasdag i begreppet sexuellt bör enligt mening omfattasumgänge vår av
våldtäktsbestämmelsen.

sjätte kapitletI används begreppet försexuellt be-nämnts umgänge attsom
skriva de sexuella handlingarna förenadedessa med ellertvångäroavsett om
inte. Uttrycket sexuellt för enligt mening till frivilligvår tankenumgänge en
och ömsesidig sexualakt mellan och ordet "umgänge" kan till ochtvå personer,
med uppfattas positivt laddat 0rd, indikerar frivilligtnågonett attsom som
medverkar i sexuella handlingar. handlingarVid de våldtäkt dockutgör ärsom
varje inslag ömsesidighet utesluten, frånoch det pedagogisk synpunktärav
olyckligt använda sådant begrepp for beskriva gärning, äratt ett att etten som
ensidigt handlande och sexuell kränkning. liknandeEttutgörsom en resone-

fördes för övrigt helt nyligen i proposition 1994/95:2, i samband med attmang
straffbestämmelsen sexuellt i § gärningmed barn 5 ändrades. Denumgängeom

avsågs med lagrummet rubriceras i stället sexuellt utnyttjandesom nu som av
underårig eller i förekommande fall utnyttjande underårig.sexuelltgrovt av- -
Detta har enligt mening relevans inte endast det frågavår när ärresonemang

brottsrubricering i lika brottsrekvisit. Vihög grad det gällernärutanom anser
denna bakgrund uttrycket sexuellt direkt olämpligt detumgänge är närmot att

gäller beskriva sexuelltsexualakt innebär förgriper sigatt atten som en person
på Begreppet sexuellt bör sålunda enligt vår meningumgängeen annan person.

med rättvisandeersättas term.en mer
Som användes uttrycket i brottsbeskrivningarna före brottbalkensotuktnämnts

tillkomst. förarbetena till StraffrättskommitténI brottsbalken framhöll otuktatt
hade mycket obestämd betydelse i allmänt språkbruk uttrycket påsamt atten
grund den negativa värdering i det inte passade i objektiv brotts-lågav som en
beskrivning. Värderingen borde enligt kommittén i stället komma till uttryck i
brottsbeteckningarna. Som för den sexuella handlingen kom i ställettermer
orden samlag och könsligt umgänge användas.numera sexuelltumgänge att
Med otukt bl.a. "denavsågs sexuella anständighetskänslan" sårades, och detatt

därför förståeligt i mitten 1960-talet försökte beskriva den sexuel-är att man av
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neutralt.handlingen mera
brottsbeskriv-"neutral"talade för1960-taleti mittenDe argument enavsom

godamening finnsenligtoch vårgällande i dag,starktsig inte likaning gör
frågadet övergrepptydligt markera ärbrottsbeskrivningarnaskäl i att omatt

ömsesidighet. Detfrivillighet ochprägladehandlingarinte sexuellaoch avom
förvari stadgasi 8brottsbeskrivningendet iocksåkan ansvarnoteras att

ekonomisktotillbörligtfrämjar eller pákoppleri, krävs någon sätt utnytt-ettatt
ersättning.förbindelsersexuellatillfälligaharnågon motjar att annan

också typisktframståribeskrivs 1-4 utnytt-gärningarDe sett ettsomsom
kan gällasexuella syften. Detförkropp utnytt-jande egnaannan personsav en

ellertrångmål, beroendeunderläge,psykiskafysiska ellerjande någonsav
gärningsmannentillämpligt harrekvisitvilket ärtillstånd. Oavsetthjälplösa som

förhållande tillisitt överlägeutnyttjatellersålunda på sätt annanenannatett
tillkommaböranförda detta synsättdetbakgrundVi attmot avanserperson.

rekvisitet "tvingadärföroch föreslårstraffbestämmelsernauttryck i att annan
rekvisi-medumgänge" i §1 ersättsjämförligt sexuellteller därmedtill samlag

utnyttjar". Detsexuellteller sättsig samlag ut-"tilltvingar annat nyatet
medi daghandlingarsexuellasexuellt utnyttjartrycket avsessomsammaavser

sexuelltbegreppet umgänge.
Även samspel mellansexuelltfrivilligttillleda tankarnasamlag kanordet ett

i all-inarbetat detdock väldärmed,vad ärOrdet, ochtvå parter. avsessom
harexempliñerande syfteianvänds i lagtextdet vårmedvetandet. Närmänna

innebörd.tekniskdet renten

våldtäktsstadgandetenligtstraffansvarförkrävsBeträffande det tvång som
med våldlikaparagrafenändring i sak. Iföreslår vi inte någon att ansesanges

Härmedtillstånd.sådantvanmakt eller attiförsätta någon annat avsesatt
exempelvistillstånd,hjälplöstiförsattsmedverkan,någon, ett genomutan egen

andraalkohol ellerinnehållitovetandehenneförtärt någotkvinnaatt somen
blivåldtäkt inteförmedel kanintagit sådanaoffret frivilligtdroger. Har ansvar

offretsutnyttjarsexuelltotillbörligtfall sättsådantiaktuellt. Den ettettsom
Enligt vårenligt 3utnyttjandesexuelltfordömassituation kanhjälplösa

därförochspråkbruk börnutidaförfrämmande"vanmakt"ordetmening är
"medvets-uttrycketVi föreslårändamålsenligmed attersättas term.en mer

rekvisit.ifrågavarandefår betecknatillstånd" i ställethjälplöstlöshet eller annat
avsedd.i sak inteändringNågon är

formelltvåldtäktsbrottetkapitlet gjordessjättereformeringGenom 1984 års av
offretochgärningsmannenTidigarekönsneutralt. måste enen manvarasett

bl.a.sexualbrottskommitté1977 årsuttaladebakgrund häravkvinna. Mot
70.1982:61följande SOU s.

våldtäkthänför tilltaldagligtitalar förfinns mycketDet att mansom
homosexuellaocksåkvinnorsexuellainte bara övergreppmäns utanmot
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tvingar tillvåldtäkter, fall då homosexuelltt.ex. man en annan manen
Enligt kommitténs mening finns det anledning fasta påumgänge. att ta

detta och den juridiska brottsbestänmingen till vadanpassa som sarmo-
likt med det allmänna rättsmedvetandet.överensstämmer

har med all säkerhet anledning räkna med det flertaletMan att att stora
våldtäktsbrott i framtiden kommer sådana där det sexuellaäven att vara

begås kvinna. förefaller emel-Detövergreppet gentemoten man enav
lertid troligt behandla fallockså kommer några homo-att att avman
sexuella våldtäkter, i första hand då övergrepp motav en man en annan

fall dåAntagligen kommer det bli mycket sällsynt medatt enman.
kvinna gärningsman och offret eller kvinna. Skulle sådana fallär man
komma till myndigheternas kännedom bör de emellertid, framgårsom

förut anförda, behandlas våldtäkter och intedet någotav som som
annat.

Såväl kvinnor enligt förslag fortsättningsvis kunnaskall vårtmän ävensom
fällas till för Vidare likaväl kvinnor, tänkas blivåldtäkt. kan mänansvar som
offer för detta brott.

utformning våldtäktsparagrafen för närvarande hars.k. könsneutralaDen som
döljer det faktum våldtäkt uteslutande begåsså motatt gott av man ensom en

Vi inte verkligheten i detta avseende. Attkvinna. lagtexten speglarattanser
formellt könsneutrallagtexten döljer det verkliga förhållandet ut-genom en

preventiva verkanformning inte straffbudet den pedagogiska ochär ägnat att ge
våldtäktsparagrafen omformulerasbör eftersträvas. Vi därför börattsom anser

fallet,första stycket beskriver det helt dominerandesådant den ipå sättett att
"en tilltvingar sig samlag eller sexuelltnämligen på sätt utnytt-annatman som

kvinna ...", paragrafen i andra styckejar och att motsvaran-att etten anger en
kvinnahandling, respektivede företagen mot enman en annan man avav en
straff-enligtkvinna eller också brottutgörmot mot sammaen annan en man

uppgifterstatistiskabud. sådan uppdelning förenklar också framtagandetEn av
verkliga frekvensenlagförda ägnade spegla denär att avom personer, som

olika kategorier våldtäkt.av
behand-skallredovisas föreslår vi sexuella barnSom nedan övergreppatt mot

tvångssitua-paragraf § särskilt brott,las i 2 någonett oavsettsom omen ny
barn.tion för inte. Brottsbenämningen föreslås bli våldtäkthanden ellerär mot

sidoordnat brott.föreslagna straffbudet blir med våldtäkt enligt 1 §Det ett
därför subsidiaritets-framgår själva lagtexten, och krävs inteDetta någonav

"offretsför våldtäkt kriterietklausul i våldtäktsstadgandet. Det upptagnagrov
våldtäktbakgrund föreslagna bestämmelsenlåga ålder" bör, den motmot av om

barn, falla bort.
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barnVåldtäkt mot

bestraffasskallbarn under 15 årsexuellt utnyttjandeVi ettatt avanser
bör gällakvinna.våldtäkt Dettamotsvarandepå sätt mot vuxenensom
straffbudföreslårförekommit eller inte. Vitvång att ett nyttoavsett om

barn underinförs. Alla sexuellabarn övergreppvåldtäkt mot ettmotom
bestämmelsen.§§, omfattas denfaller under 1-4i dag15 år, nyaavsom

sexuelltanvänds begreppethandlingensexuellabeskriva denFör att
Rekvisitetsexuellt överens-begreppetutnyttjar, umgänge.motsvararsom

våldtäkt Detföreslagit det gällervimed vad närstämmer mot vuxna.
våldtäkts-likhet medsvårhetsgrader idelas iföreslås brottet treatt

Straffetsistnämnda brott.förstraffskalormedbrottet, och somsamma
högsti lägst ochtill fängelse tvåsålunda uppgåför normalgraden bör sex

omständighetertill särskilda ärmed hänsynOm brottetår. att anse som
fyrafängelse i högst år.döms tillföreslår vi detallvarligtmindre att
fyra ochfängelse i lägstbörvåldtäkt barnStraffskalan för mot varagrov

tiohögst år.

för flickorskyddetingår ävenkommissionens uppdrag överväga motI att
all-Socialstyrelsensvåld. Enligtdäribland sexuelltskilda slag,övergrepp av

olika formerbarninnehåller sexuella1991:3 övergrepprådmänna mot av
iblandpsykisk ochinnebär också ävenmisshandelnsexuellamisshandel. Den

ochpsykiskabarnetsintegritetsexuellaSåväl barnetsmisshandel.fysisk som
kränks.fysiska integritet

skydda barndärförsexualbrott börreglernahuvudsyfte med attEtt varaom
sammanhang.i sexuellautnyttjadebliungdomaroch mot att

samhälletkraft markeratsmedlagstiftningssammanhangtidigare ihar attDet
oberoendealldelessexuellaoch ungdomar övergrepp,skydda barnmåste mot

kanSituationenslag.någotvåld eller tvångandraden använtparten avomav
handlingari sexuelladeltaförmåsbarnet attsådan utannämligen attattvara

övertalningfrågakananvänds. Detpsykiskt tvångfysiskt ellerdirekt omvara
förhållande tilliharöverlägedetutnyttjandeeller ett vuxen personensomav

väsentligtdärför störreungdomar behöverochoch ungdomar. Barn ettbarn
ibeaktatsutsträckning hari vissvilketsammanhang,i dessaskydd än nuvuxna

straffrättsligtoch §§innehåller bl.a. 4 7Sålundabestämmelser.gällande ett
förekommit.intedär våld eller tvångsituationeriochför barn ävenskydd unga

farmsanförts detkapitlet harsjätteändringartill års attförarbetena avsenare
sexuellainnefattar över-i brottallvaretmarkeraytterligareanledning att som

skydda barnuppgifterviktigaste ärsamhälletsbarn och attattmot en avgrepp
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barnformer sexuella kränkningar. Sexuellaalla ärövergrepp ettmotmot av
barns behov och självklarauttryck för den inte respekterarextremt att ettvuxne

har enligttill kroppslig integritet, anfördes det. Dessa uttalanden vårrätt me-
fortfarande aktualitet.ning hög

förutsätts enligt gällandeenligt 1 § skall föreliggaFör våldtäktatt nuanses
förekommit.form våld eller hotbestämmelser tidigare någonnämnts attsom av

flicka. huru-offret kvinna eller FråganDetta gäller äroavsett om en vuxen en
våld krävs förvida olika åtgärder barn konstituerat sådantettmot ett som

prövning.varit föremål för rättslig Iför våldtäkt har under år ettsenareansvar
befanns i måletfrån domstolen NJA 1993 310avgörande Högsta utrett atts.

flicka.haft med åttaåriggärningsmannen, drygt sextioårig samlagman, enen
huvudetflickan och hållit hennes påMannen hade legat ovanpå överarmar

åtgärderna varit sådani målet bl.a. de beskrivnahenne. Fråga avvar om nu
domstolenbeskaffenhet skulle kunna dömas för våldtäkt. Högstaatt mannen

våldtäkt till fängelse i år.fallet och dömde förfann så treatt grovvar mannen
Även 616 förrättsfallet NJA 1993 dömdesi det tidigare nämnda groven mans.

tilltvingat sig samlagdomstolen konstateratvåldtäkt sedan Högsta att mannen
våldtäkt".för förtioårig flicka våld "på krävsmed sätt ansvaren genom som

irättslig prövningkrävs har varit föremål förvilket våld ävenFrågan somom
barn,såvittandra sammanhang. Rekvisitets gränser, övergrepp synesavser

Jfr Svea hovrätts,inte helt klara.dock Högsta domstolens uttalandentrots vara
58.12, dom den 3 maj 1995, DBavd

nyligen särskilda1994/95:JuU24 förordadeRiksdagens justitieutskott över-
för gärningvilken minsta grad våld krävsväganden i fråga attsom enavom

detUtskottet konstateraderubriceras våldtäkt det gäller barn.skall när attsom
för brotts-våld minst krävsrättspraxis helt klarlagt vilken gradi inte är av som

detEnligt utskottets meningrubriceringen det gäller barn. ärvåldtäkt när
naturligmindre våld barnet Ensjälvklart det krävs är.närmast att yngre

i dettavåld barn respektiveutgångspunkt ocksåär att mot mot samman-vuxna
Lagstiftningsarbetet börutskottet.helt olika karaktär, uttaladehang kan ha

fallstånd ordning där flerinriktat få tillenligt mening påutskottets att envara
rekvisiten för våldtäkt också kom-i övrigt uppfyllerpå barnövergrepp somav

riksdagensålunda anfördesådant brott. Vad utskottetbedömasatt gavsommer
1994/95 :332.till känna rskr.regeringen

olikaför frivilligt delta itordegäller barn under 15 årNär det utrymmet att
dettabarnsexualhandlingar begränsat. För små måste sägasutrymme varavara
använda fysiskt våld kangärningen inte behövtden begåttobefintligt. Att som

möjlighetinte haftbarnet överhuvudtaget någon göraha berott på att mot-att
Övergrepp psykiskt våld ochregelmässigt förenade medbarnstånd. ärmot

denmaktmissbruk ochintegritet.innebär allvarlig kränkning barnets Detaven
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barnetsig skyldig till vägergärningsmannenhänsynslöshet gör gentemotsom
vidhotetvåldet ellerlika det fysiskameningfall enligt våri dessa tungt som

föreligger inte.straffvärdeskillnad ikvinna. Någonövergrepp mot vuxenen
bestraffasbör därför påbarn under 15 årsexuellt utnyttjandeEtt motsva-ettav

förekom-bör gälla tvångvåldtäkt Dettarande sätt oavsettmot omvuxen.som
inte.mit eller

beskrivainförs. Förstraffbud våldtäkt barnVi föreslår attmotett nyttatt om
utnyttjar,sexuellthandlingen används begreppetden sexuella motsvararsom

föresla-med vad virekvisitsexuellt Detta överensstämmerbegreppet umgänge.
avsnittet. Iföregåendeenligt § se det1gäller våldtäktgit detnär mot vuxna

sigläggerhandlingsådanvåldtäktdag omfattar brottet attt.ex. en mansomen
analöpp-vidrör barnetssitt nakna könsorganoch medbarn ibakom sängett en

inteenligt gällandekan detbarnet. rätthan håller fast Däremotning medan
tvingar barnför våldtäktfråga attett onaneraom en manansvarvara om

utnyttjarfysisktvarigenomvarje handlingVihonom. ettatt en vuxenmenar
sexualdriftfår for sin övergrepputlopp ärbarns kropp och på så sätt ett som

våldtäkt.bedömasskall som
brukförutsättaspråkligt"våldtäkt" kan visserligenOrdet ettrent avanses

dock inte sällanUttrycket våld harsådant våld.fysiskt våld eller hot enom
våld-vi föreslåri sitt våld". När"att havidare innebörd, någonnågot attt.ex.
dettaanden barn skersexuella utnyttjalla fysiskaskall omfattatäktsbegreppet av

allmänt tordei dag sannoliktmänniskorbakgrundbl.a. attattmot anseav
slag. sådandetta Enadekvata rubriceringenvåldtäkt den övergreppär av

synnerligenunderstryka samhällets strängatillmarkering bidrar också att syn
språkligt inkon-jämförelse peka påbrott. Vi vill dessutomdessapå ensom en

"mord-nämligenbrottsbalken,ibrottsrubricering förekommersekvent som
brand".

exempelvisaktiviteterolika sexuella utövasgivetvis hävdasDet kan att som av
frånfritt valbetydande inslaginnefattar15-åring ofta14-åring och ett avenen

principenlagstiftningen dendock påi dag byggersida. Redanden attyngres
handling-sexuellasinaavseenden råderinte i alla överunder 15 ården ärsom

liten kan brottetålderskillnaden mellan ärgäller fall därNär det parternaar.
enlig-i 13 § iåtalsbestämmelsensärskildaomfattas denkommadessutom att av

i denna del.föreslårmed de ändringarhet
Även grad-finns behovvåldtäkt barnbrottetföreslagnavid det mot av ennu

delasvåldtäktsbrottet,likhet medbrottet, isåledesindelning. föreslåsDet att
för våldtäkts-bör liksomnormalgradenStraffet förin i svårhetsgrader.tre -

brottet med hänsynOmoch högst år.till fängelse i lägst tvåbrottet uppgå sex-
vi detföreslårmindre allvarligtomständighetertill särskilda är attatt anse som

paragrafensföreslagnaframgår denfängelse i högst fyra år. Dettadöms till av
fängelsedärmedallvarliga brottetdet mindrestraff för ärandra stycke. Lägsta

mindrehänförs till denmedföra brottetbörOmständigheter14 dagar. attsom
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iframför sådana förhållandenallvarliga graden allt omnämnsutgörs somav
och denutveckling mellan gärningsmannenskillnaden i ålder och13 dvs. att

omständighet skulleförövats liten.vilken gärningen har Någonärmot som
förskall givetvis intemedföra skall bedömaskunna brottet grovtatt varasom

handen.
våldtäktkommit till användning vidfysiskt våld eller hotOm tvång genom

detenligt mening brott. Ibedömasbarn bör vårövergreppet grovtmot avsom
gärning" innefattas deteller brottsligföreslagna uttrycket "våld hot omoss
brottslig gärning","hoti § begreppetråntvång l även somomsom avses men

allvarligallvarlig skada ellergärningsmannen tillfogatvidare begrepp. Attär ett
Detmedföra brottet skallsjukdom bör likaledes grovt.att anses somanses

i frågaför övrigt med vad i dag gällerkriteriet överensstämmer omsomsenare
bör brottet bedömasi § tredje stycket. Likasåvåldtäkt l grovtsom omgrov
avkomling. Sexuellagärningsmannensriktat sig övergreppövergreppet motmot

beroendeförhål-ifamilj, barnet stårbarn från i dess ettett somegenen vuxen
medför djup-förtroende ochallvarligt missbruk barnetslande till, utgör ett av

Även mellaninte föreliggerbiologiskt släktskapskador hos barnet.gående om
bedömasbör därför sådana brottoch gärningsmannenbarnet som grova.

omständighetlitet barn kan dettariktat sigOm övergreppet mot ett vara en
Avsikten inte skapa någonskallmedför brottet är attgrovt.att anses somsom

alltid skulle bedömaunder vilken brottetbestämd åldersgräns att somvara
iomständighetfallet motsvarandeinte heller såvittvilket ärgrovt, nuavser

liksom fallet, offrets ålderbör,våldtäktsbestämmelse. I stället ärgällande nu
Andrabarnetvid bedömningen brottettillmätas betydelse är.större yngreav

kanskallkan medföra brottetomständigheter attgrovtatt varaanses somsom
förhjälplöst tillstånd. Straffskalanbarnet igärningsmannen har försatt ett grov

för våldtäktstraffskalanenligt meningvåldtäkt barn bör vår motsvaramot grov
fyra tiofängelse i lägst och högst år.§ sista stycket, dvs.enligt 1

i 2 bör,lämpligen Brottetföreslagna bestämmelsenDen tas nyennya
rubriceras våldtäkt barn.framgått motovan,som

i 35preskriptionsbestämmelsenföranleder ändring ibestämmelsenDen ennya
kap. § andra stycket.4
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utnyttjandeSexuellt

§ sexuellti 2straffbestämmelsernanuvarandedeVi föreslår att om
utnyttjandesexuellt§ochutnyttjande 4§ sexuellt3tvång, avomom
bestämmelser-paragraf, 3 i den måntillunderårig förs en nysamman

får be-fyllt 15 Brottethar år.sexualbrott mot personer somna avser
beskrivs medhandlingensexuellautnyttjande.sexuellt Dennämningen

i daghandlingarochsexuellt utnyttjaruttrycket avsessomsammaavser
ändring isålunda ingenföreslåssexuellt Härumgänge.med begreppet

Straff-i högst två år.fängelseskallnormalgradenStraffet försak. vara
ochfängelse i lägstutnyttjande föreslåssexuelltförskalan ettgrovt vara

sexualbrottensde olikasåvittförändringNågonhögst år. avsersex
åsyftas inte.straffvärde

dei deni 2-4 §§, månåterfinnsstraffbestämmelserföreslår deVi avseratt som
paragraf,tillförs15har fyllt år,sexualbrott mot en nysammanpersoner som

tillämpninglagrummets ärföreslagnaför detförutsättning att3 En nya
rubrice-§§. böreller 2 Brottetenligt 1inte brotthandlingarifrågavarande utgör

utnyttjande.sexuelltras
sexuelltumgänge". Begreppet"sexuelltsexualhandlingarna§§12-4 utgörs av
tidigareuttryck kandetta är,associationerpositivaoch deumgänge somgesom

andrafysiska ochvid sådanaskerspegla vadägnadeinte attangetts, som
samband med§§.i 2-4 Ikränkningarsexuellaövergrepp samt avsessom

detinställningför närredogjort våringående§ har vibehandlingen 1 merav
uttryckssätt.sådantanvändagäller ettatt

umgänge", för närva-till sexuelltrekvisiten "förmå någonVi föreslår somatt
återfinnsmed",sexuellt"ha umgänge3 §§, ochi 2 ochrande förekommer som

utnyttjar". Någon"sexuelltrekvisitetmed3 §§§, i den ersättsi 3 och 4 nya
skallutnyttjarsexuelltuttrycketdetavsedd,sak inteändring i är avseutan nya

sexuellt umgänge.med begreppeti daghandlingarsexuella avsessomsamma
sexuellt utnyttjan-§i 2 ochsexuellt tvångbestämmelsernanuvarandedeI om

offret tillförmårgärningsmannenförutsättningfalli vissai 3 § detde är atten
diskute-flera gånger"förmår" harInnebörden begreppetsexuellt umgänge. av

och191991/92:35selagstiftningssammanhangi prop.s.rats prop.
förekomstendistinktion,sådanbehov32 f.. Något1994/95:2 avsomav ens.

ändring i sakinte. Någonföreligger"förmå" harordet utgöra, avsesansetts
avseende.i dettadock inte heller

samhällets strävanåterkommande betonatlagstiftningssammanhang harI man
liderlivsbetingelser för demnormalamöjligt skapalångtså av ensomatt som
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framhållitsfunktionshinder. harDetpsykisktstörning eller harpsykisk ettsom
männi-andrasexuallivtill på sättbör hadessa rätt ett somatt sammapersoner

anledningfinns detSamtidigtinställning.givetvis dennaVi delar attskor.
störningpsykiskliderfalli de då dendeterinra tarävenatt ensom avom

otillbörliga ochsigfallförekommakan tänkasinitiativet till umgänget, tersom
mening börEnligt1991/92:35. vårijfr.straffvärda resonemanget prop.

psykiskliderutnyttjande någonotillbörligtbestämmelsen att enavavom
enligtfortsättningsvis tillämpas på sättsålundastörning även nusamma som

lag.gällande
med densexuellt ärharstraff för den umgängestadgas i dag§I 4 somsom

förfostran ellerunder hansavkomling eller ståroch hansunder 18 år ärsom
Liksombeslut.grund myndighetshar påvård eller tillsyn han att avsvaravars

denbevisningbehöva föras någonskall det integällandeenligt atträtt om
utnyttjats.faktiskt harunderåriga

2-4 §§sammanslagning är,gällerdetföreslårändringar närDe avensom
språklig karak-redaktionell ochbrottsrekvisiten, endastolikasåvitt de avavser

föranleds vårtundantagräckvidd, med dekriminaliseringensvarförtär avsom
närvarande.för§§, förblir densammaoch 2det gäller lförslag när som

utnyttjandesexuelltnuvarande 2 § ochenligtNormalstraffet för sexuellt tvång
sexuellti §4brotti högst två år. För§ fängelse utnytt-enligt 3 är som avses -

Eftersom detfyrafängelse i högst år.normalstraffetunderårigjande ärav -
gärningarsådanainnefattarhuvudsakligenstraffstadgandetföreslagna somnya

normalgradenstraffet för överens-enligt mening3 §§ bör våri 2 ochupptas
förändringbrott. Någonför dessanärvarande gällerförmed vadstämma som

inte åsyftat.harstraffvärdesexualbrottensolikasåvitt deavser
utnyttjandeoch sexuelltsexuellt tvångbestämmelsernamedsambandI att om

respekti-sexuelltstraffet för tvångbestämdessvårhetsgraderidelades två att
sexuelltoch föri högst två årfängelseutnyttjande skullesexuellt grovtvarave

månader ochifängelse lägstutnyttjandesexuelltrespektivetvång grovt sex
departe-1991/92:35 påpekadelagstiftningsärende prop.dettahögst fyra år. I

minimistraffet förinväntshaderemissinstanserdet från vissamentschefen attatt
bak-dock,Departementschefen ansågborde högre.brottet motdet varagrova

minimistraffhögreförekommerinteövriga brottsbalksbrottdet vidgrund attav
detfyraväsentligt högre år,maximistraffet äninte ärmånader attän omsex

januari 1995minimistraff. 1Denföreslå högrelämpligt dåinte ettattvar
förnivåtillutnyttjandesexuelltstraffmaximum förhöjdes grovt somsamma

dettaVi föreslårfängelse.nämligen årsvåldtäkt,normalgraden attsexav
maximi-3 Ettföreslagnai denoförändratmaximistraff behålls nyaoss nuav

gärningarför demaximistraffethöjninginnebärfängelsestraff års avensexom
innefattarförfarandendockgammalt har2 Sedani nuvarande somsom avses

med förfaran-likvärdigabehandlatsstraffvärdesynpunktfrånsexuellt tvång som
sådanbakgrund härav börutnyttjande. Motsexuelltinnefattarden ensom
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betänkligheter.föranleda någraföreslagna intedenhöjning nusom
styckeparagrafens andratredjeföreslagnai dengärningar tarDe upptassom

propositionikränkningarstraffvärda sexuellasärskiltsikte sådanapå angessom
handlingardevissa:2, också1994/95proposition1991/92:35 och avavsermen

förminimistraffetVistycket.i § andranärvarande 4för attupptas ansersom
systematiskfrånmånader. Då dethögrehandlingar bör ändessa sexvara

minimistraffet viharhöjahinderföreligga någotheller tordesynpunkt inte att
börstycketi 3 § andrasexuellt utnyttjandestraffskalan förför grovtstannat att

och högst år.fängelse i lägst ett sexvara

ofredandeSexuellt

detNär gäller brottet sexuellt ofredande brottsbeskrivningenattanser
blivit föråldrad. Terminologiskt denna också siktetar mer en sam-
hällelig reaktion och mindre riktas enskildpå att angreppet mot en per-

De handlingar med bestämmelsen enligtkan meningvårson. som avses
bättre iuttryckas beskriver den integritetskränkning och dettermer som
ofredande och trakasserande åsyftas. Vissa sexuella trakas-typersom av

Änd-serier innefattas i stadgandet, vilket tydliggörs med förslag.vårt
ringarna dock terminologisk och någon ändring kriminali-är naturav av
seringens räckvidd inte avsedd.är

försigblottarofredande någonför sexuelltdöms§ tredje stycketEnligt 7 om
ellerordellerväcka anstötär ägnatpå sätt att annars genomett somannan

anstötligtuppträdersedlighetssårande sättuppenbarthandling mot annan.ett
synnerli-upplevsblottandet oftabl.a.till lagrummetförarbetenaI att somanges

kvinnor. Densåväl barnskrämmaobehagligt och ägnatär att vuxnasomgen
handlingar.exhibitivastraffstadgandetmedfall avsersom avsesgruppen avena

fallandraväcka Denanstöt.blottandet är ägnatförutsättsDet att gruppen avatt
anstötligtuppträdersedlighetssårande sättuppenbartomfattar dem på ettsom

Vid be-vissskall riktasanstötligaDet motangreppet person.enmot annan.
be-kan detsedlighetssårandehandlingviss ärdömningen vara avom enav

sedlighetssårandevadUppfattningen ärden företas.tydelse mot somomvem
miljöförhållanden.tids- ochväxla medocksåkan

lag-i denna delåterfinnsrekvisitdebeskrivningarnaVi avatt somavanser
uppenbartanstöt" och "på"väckaFormuleringarnaföråldrade.blivit ettrummet

förankringmeningenligtanstötligt" saknar våruppträdersedlighetssårande sätt
mindrereaktion oclhsamhälleligsiktespråkbruk.modernt Dei tarett enmer
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på den enskilda Sådana formuleringar inte hellerangreppet mot ärpersonen.
ägnade på adekvat beskriva handlingarsätt de innefattas i förevaran-att ett som
de straffstadgande.

En handling innebär blottande bör enligt vår mening uttryckas iettsom
bättre beskriver den integritetskränkning gärningentermer Motutgör.som som

bakgrund härav föreslår uttrycket "ägnat väcka anstöt" medersättsatt att ut-
trycket "ägnat kränka hennes eller hans integritet".att

"Att någon 0rd eller handling på uppenbart sedlighetssårande sättettgenom
uppträder anstötligt annan" kan enligt vår mening, inte minst utifrånmot ett
kvinnoperspektiv, bättre beskrivas med uttrycket "att någon ord ellergenom
handling med sexuell innebörd ofredar eller trakasserar annan". Vissa typer av
sexuella trakasserier arbetsplatsenpå innefattas i detta straffstadgande och detta
förhållande föreslagnagörs, den förändringen, tydligt. straff-Närgenom mer
maximum för sexuellt ofredande höjdes lagändring 1993 frånår ettgenom en

fängelse tillårs fängelsetvå års anmärktes höjningen främstävenatt, om
motiverades barns särskilda skyddsintresse, det fanns anledning peka påav att

sexuella ofredandenäven i extremfall kan ha betydandeatt mot ettvuxna
straffvärde. Då avsågs långvariganärmast och omfattande sexuella ofredanden

led i psykiskautgör trakasserier. Ordet "trakasserar" innefattar sådantsom ett
handlande. Avsikten dock inteär inskränka straffbarheten tillupprepat att

sådana fall.
ändringarDe vi föreslår beträffande 7 § tredje stycket terminolo-ärsom av

gisk och någon ändring kriminaliseringes räckvidd inte avsedd.natur, ärav

Underlåtenhet avslöja brottatt

Ansvar bör enligt förslagvårt ådömas vid underlåtenhet avslöja vissaatt
brottgrövre enligt 6 kap. brottsbalken. Det gäller våldtäkt, våld-grov

täkt, våldtäkt barn, våldtäkt barn,mot sexuellt utnyttjan-motgrov grovt
de och koppleri. Var och får kännedomgrovt sådantatt etten som om
brott färdeär å skall ha för brottet avslöjas.ett attansvar

Om någon underlåter i tid anmäla eller avslöja brott å färde skall hanäratt som
eller hon enligt 23 kap. 6 § brottsbalken dömas för underlåtenhet avslöjaatt
brottet, detta särskilt stadgatär och det kan ske fara för honom självutanom
eller hansnågon Domstolen får docknärmaste. inte i fall döma tillnågotav
svårare straff fängelse i tvåän år.

För underlåtenhet avslöja vissa brott döms sålunda till enligt 23att ansvar
kap. brottsbalken. Det gäller bl.a. mord, dråp, misshandel, människorovgrov
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vidådömasbör ävenVifrihetsberövande.olagaoch att ansvaranser
gällerDetbrottsbalken.6 kap.enligtbrottavslöja vissa grövreunderlåtenhet att

barn,våldtäktbarn, grovtvåldtäktvåldtäkt, mot sexu-våldtäkt, mot grovgrov
angelägetminst lika ettkoppleri. Det attärochutnyttjande genomellt grovt

sådanamedverka tillaktivtmänniskor attpåbud förmåstraffsanktionerat att
tankegångarmed delinjedel ii denna ärförslagförhindras. Vårt sombrott

60.Lindome s.15 Efter1993:Dsdepartementspromemorian Juiframförts
såledesfärde böråbrottsådant ärkännedomfåroch ettVar attomsomen

fåBestämmelsen kanavslöjas.brottetförmening haenligt vår attansvar
någonför övergreppbarn utsättsskydd förtillminstinte avbetydelse som

Även planerartillsammansflera mänfamilj. när grupp-i barnets envuxen
avseendeaktuellblibestämmelsentillämpningkvinna kanvåldtäkt mot aven

detta.deltagit isjälv harinteplanerandetåhörtden sommensom

kap.6åtalsbestämmelsen isärskildaDen

brottsbalken görskapitleti sjätteåtalsbestämmelsensärskilda endenI
bestämmelseförslagetföranleddändringredaktionell är nyom enavsom

barn.våldtäkt motom

underårigutnyttjandesexuelltvidnärvarandeför§ stadgas13 avI att om,
videllerbrottsådanttillförsökellermeningenandrastycket§ förstaenligt 4

utvecklingochi ålderskillnadenstycket,§ förstaenligt 7ofredandesexuellt
väckasåtal fårringa,och barnet ärgärningenhar begått avdenmellan som

Åtalsregeln alltsåärsynpunkt.allmänpåkallatåtalendast äråklagaren urom
tonåringar,tvåmellanhandlingarsexuellafrågadettill fall då ärbegränsad om

medmotiveratsharRegelnutveckling.ochålderobetydligt isigskiljersom
skad-med framståochtillelleropåkallatkanfall ofta somdet i dessaatt vara

dethar attordning. Dessutomstraffrättslig angettsingripande imedligt ett
sällanintegärningentillinitiativetdärpubertetsföreteelseroftafall utgördessa

denfrånha utgåttkan yngre.

barnvåldtäkt2bestämmelse, motföreslagittidigareVi har att omen ny
våldfysiskttvångintefordrasstraffansvar attinförs. För15 genomunder år

otillbörligbarnetfordrashelleranvändning. Inte attkommit till genomhoteller
Straffstad-handling.sexuelldelta iförmåttssätteller på attpåverkan annat en

mellansexuellt umgängefrivilligtheltinnefatta ävensålundakommergandet att
till deinitiativetkanskedärl5-åring,och rentav14-åringexempelvis enen
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föreslagna paragrafens andrafrån Idenaktiviteterna densexuella utgått yngre.
straffskala. Nämnda falllindrigareomfattasstycke brottupptas som av en

kategori brott.tillhöra dennaenligt förslagkommer vårt att
och dettonåringar kan variera starkt,psykiska mognaden hosfysiska ochDen

straff iregelmässigt skall ingripa medmeningennaturligtvis inteär att numan
andrai § första stycketför närvarande 4angivna fall. fallDe upptassom

inteVi förespråkarföreslagna 2meningen i denkommer att nyarymmas
13 varföråtalsregeln igäller tillämpningenändring i sak detnågon när av

imeningen, börför § första stycket andraandra stycket, i stället 42 § upptas
13

brottsbalksbrott,11.2 Vissa andra m.m.

l1.2.l Bakgrund

härrörpräglad språkbrukochBrottsbalken skriven män ärär ett som uravav
olikaför såväl misshandelsbrottofta offermanligt Kvinnor ärsynsätt.ett som

Ändå straffbestämrnelser-brottsoffret i de olikafrid.frihet ochbrott mot anges
termi-utformas medmening bör lagtexten"han/honom". Enligt vår ensomna

pedago-möjligt förverkligheten uppnå störrenologi ligger så nära attsomsom
språkliga ändringardärför, förutom vissaeffekt. Vi föreslåroch preventivgisk

i vissabeträffande antal brotthänseendeändringar i dettai 6 kap., görs ettatt
olikaframförbrottsbalkskapitel. gäller allt brottandra Det angreppsom avser

ställ-anledning beakta kvinnorsfinns särskildoch där detpå utsattaattperson
respek-han""han/honom" med "hon ellersålundaföreslås ersättsning. Det att

människorov,§§ misshandel, kap. 1"henne honom" i 3 kap. 5 4tive eller
och 5i nödläge3 § försättandefrihetsberövande, kap.2 § olaga 4kap.4

§förolämpning.kap. 3
lagi gällandevi språkbruketbrottsrekvisitBeträffande vissa teratt nuanser

verklig-kvinnoperspektiv, i gradutifrån högålderdomligt inte minstoch,sig ett
ibrottsrekvisitetspråklig ändringdärförhetsfrämmande. Vi föreslår en av

tredjebl.a.§. Vidare föreslåsolaga hot 4 kap. 5paragrafen att ett nyttom
bl.a.språkliga ändringarföreslås vissaparagrafen.fogas till Dessutomstycke

åtalsbe-nuvarande4 kap. §.brottet ofredande 7 Dei det lagrum upptarsom
vissaändras iochOm ärekränkning kompletterasi 5 kap.stämmelserna

29 kap.ändring. Iföreslås språklig3 § förolämpningkap.avseenden. I 5 en
i 2 Lagenpunktensjundeföreslås tillägg i denstraffmätning ett nyaom

rubrikföreslåsomskärelse kvinnor1982:316 med förbud mot somenav
ändring görsspråkligagärningarna. Motsvarandede straffbarabättre beskriver

genomgripande sätt,mening ändras på§ bör enligt våri 2l Lagens ett mer
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bedömningenkriterier förgällerdels detstraffskalorna,såvitt närdels avavser
ändring.stycket föreslås§ tredjei 2Avenskallbrottet grovt. enanses somom

ochövervägandenKvinnovåldskommissionens11.2.2

förslag

Olaga hot

språklig ändring i syftehot föreslåsbestämmelsen olaga göraI attenom
tredje stycke iverklighetsanpassad. vårtlagtexten I ett nytt angesmer

brottetmed vid bedömningenvissa faktorer börförslag tas av omsom
finns anledning frångraden.skall hänföras till den svårare Det att sam-

olaglig användningallvaret i allhällets sida kraftigt markera av vapen.
Vi före-upplevelse.vapenhot ofta traumatiskbli forAtt ärutsatt ett en

regelmässigt hänförssärskilt farligamedslår hot utövasatt vapensom
ochframför allt skjutvapenHärmedtill den graden brott. avsesgrova av

Ändring-särskilt farliga.offret uppfattasknivar och föremål somsom av
förekommit.vapenhotstraffet då sådanainnebär skärpningen aven

skall hotetmedföra brottetAndra faktorer bör är attgrovtatt ansessom
riktats någongärning eller hotetsärskilt farlig motavsett somomen

frågagäller detintar särskilt ställning. Detsamma ärutsatt omomen
bör särskildgraden brottallvarliga hot. För denupprepade av engrova

hot, införas.brottsrubricering, olagagrovt

fall hot.straff för vissastadgasi 5 §hot 4 kap.straffbudet olagaGenom avom
i lyftanuvarande lydelseenligt lagrummetsbestår motOlaga hot att envapen

gärningbrottslig på sättmedhotaeller på något sätt ettannat enarman person
ellerför någonallvarlig fruktanframkallahotadehos denär ägnat egenattsom

lagstiftarenHärigenom haregendom.eller attsäkerhet till avsettpersonannans
enskildför vissa påskyddstraffrättsligtfrämst bereda personsenangrepp

hotettillräckligt ägnatäroch egendom. Dettill ärtrygghetkänsla attpersonav
verkställas. Olagaskallhotetallvarliga farhågorhotade framkallahos den attatt

olaga hotSvåra fallintegriteten.personligadenhot innebär ett avangrepp
lidande.medföra svårtochtill psykiskutvecklasiblandkan terror

livsfarligtresandestraff förstadgadestillkomstbrottsbalkensFöre vapenav
misshandel. Vidaretillförsökmisshandel ellerinnefattadeintegärningennär

ellermuntligenhotadestraffades denenligt lagrumannat annanett som--
gärning.brottsligmisshandel ellermedskriftligen

lyftaform hotvanlig änmeningtyder enligt vår attMycket att avmeren
kvinnorhot ävenFlertaletanvända våld.hotarnågon motär att menattvapen -
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sålunda andra slags hot vapenhot. kan exempelvisDetmän utgörs änmot av-
gälla hot med knutna eller vilket inte ovanligt muntliga hotnävar är attom- -
döda. faktum olika slags våld vanligt förekommande börDet hot äratt om

varför för "hotarkomma till uttryck i lagtexten har uttrycket attstannat
brottslig gärning". inbe-använda våld eller hotar med Detta begreppannars

griper uttrycket "lyfter vapen", och ändring i sak föranleder således intenågon
förstaden föreslagna språkliga ändringen stycket.av

År 1993 i särskild skala fördelades brottet två svårhetsgrader attgenom en
fängelsebrott infördes. För normalgraden straffskalan böter ellerär nugrova

ochi högst Om brottet döms till fängelse i lägst månaderår. ärett grovt sex
fyra Faktorer kan betydelse vid bedömningenhögst år. vara av omsom av

enligt förarbetena, förutom hotets innebörd ochbrottet skall ärgrovtanses som
skyddslösframstår, hotet riktas har särskilthur akut det någonmotom som en

allvarliga kommer dockställning eller det fråga upprepade hot. Dettaärom om
inte.inte till uttryck i lagtexten och kriterier för bedömningennågra anges

till fängelsestraffminimum för det brottet endastTrots uppgåratt sexgrova
sakligamånader jfr i 1991/92:35 18 vi det påattresonemanget prop. s. anser

faktorer börgrunder finns anledning i tredje stycke exempel påatt ett ange som
hänföras till graden.med vid bedömningen brottet skall den svåraretas av om
ökat under tid. Tillgångenkan befara särskilt det våldetMan att grova senare

blivitolika och användningen vid olika våldsbrott, harpå slags vapen, av vapen
utvecklingensamhällsbilden. inger förallt vanligare inslag i Detta storett oro

särskiltoch användandetdet gäller våldsanvändning överhuvudtagetnär av
farligt i bakgrund rad händelser de årenvåld synnerhet. Mot senaste somav en

grund harinneburit människor allt oftare kommit till skada attatt av vapen
sida kraftigtmening anledning från samhälletsbrukats, finns det enligt vår att

bli förallvaret i all olaglig användning Attmarkera utsatt ett vapen-av vapen.
oftasärskilt stark skräckkänsla och innebärhot också i regel förenat medär en

särskiltupplevelse. Vi föreslår hot medspeciellt traumatisk utövasatt somen
Härmedfarliga regelmässigt hänförs till den graden brott. avsesvapen grova av

föremål offret uppfattasframför allt skjutvapen och knivar och somsom av
skärpning straffet dåsärskilt farliga. ändring kan medföraDenna sägas en av

området isådana vapenhot förekommit. det straffbara dag mång-Inom ryms en
"lyfts"tillhyggen, inte livsfarligafald situationer där är mot arman.som vapen,

handförslag fortsättningvis i förstaDessa situationer skall med vårt även
tillhänföras normalgraden.

enligt mening medföra brottet skallAndra kriterier vår bör att anses somsom
särskilt farlig gärning eller riktats någonhotetär motgrovt att avsett somen

Häri inbegripes sådana faktorer hotetsintar särskilt ställning.utsatten som
exemplifierandeinnebörd och hur akut det framstår. Uppräkningen endastär

omständighet gi-och fråga upprepade allvarliga hot bör dennadet ärom om
vetvis också fortsättningsvis påverka bedömningen.
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förpedagogiska skäl,anledning, inte minstfinns enligt meningDet vår attav
brottsrubricering, nämligensärskildbrott införaden graden grovtav engrova

olaga hot.

Ofredande

ivissa språkliga ändringarföreslår videt gäller ofredandebrottetNär
formerna ofredande.terminologin till de vanligastesyfte att avanpassa

dock intestraffbara handlingarnaändring i sak såvitt de ärNågon avser
avsedd.

ellerhandgripligenstraff för den§ stadgaskap. 7I 4 antastar, genomsom
beteende ofredar,hänsynslöststenkastning, oljud ellerskottlossning, annat

fallet föreofredande inte,Straffbestämmelsen såsomärnågon varomannan.
hänsynslöst beteendefall störbegränsad till då någonbrottsbalken, genom

varhelsttillämpligbestämmelsenfrid i dennas bostad ärnågon utanetc.annans
enskild plats.befinner sig, allmän ellerden andra påpersonen

handgripligen någonofredande delsMed t.ex.antastaatt genomannan,avses
tillfälligtkläderknuffa, eller slita ikrokben, ryckasätta samt attatt personens

stenkastning, oljud ellerskottlossning,delshålla fast annatatt genompersonen,
beteendeExempel sådant hänsynslöst ärofredahänsynslöst beteende arman.

högljudd musik, trakasserar någonsina mednågon störatt genomgrannar
meddelandefalsktallvarligt eller lämnartelefonterror, skrämmer någon ett om

närstående dött.någonatt
och allmännaskydda kvinnofriden påStraffbudet inte minst gatorattavser

faller underförbindelsei syfte sexuellofreda kvinna nåplatser. Att atten
förekom-handgripligt antastandeingetbestämmelsen ofredande, även omom

Även straffas enligtsålundanärmande ord kanmit. otillbörligtett genom
kvinnofri-störandehandgripligtstraffbudet faller ocksålagrummet. Under av

betraktainteandra, trakasseriersådana, sexuella och ärden, bl.a. att somsom
kvinna frånhandgripligen hindragällasexuellt ofredande. kanDet attatt en

ellerfölja medförmå henneförfram, henne underkomma attattta armen
med klapparhenneantasta m.m.

kännbar frids-innebärbrottslig krävs dengärningen skallFör attatt envara
Omfattandehänsynslöshet.föruttryckkränkning och dessutom kan anses ge

psykiskt våld, kanmobbning ellervidoch systematiska trakasserier, annatt.ex.
kanGärningarnabedöma ofredande.beteendensådana ärutgöra att somsom

omfattande ochmycketbeteenden såsomlångvariga hänsynslösa ut-rymma
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dragen telefonterror tidigare Genom lagändring 1993årmot partner.en en
höjdes straffmaximum, föroch straffet ofredande böter eller fängelse iär nu
högst år.ett

Vi beskrivningen brottet, gärningarna isåsom de brottsligaattanser av anges
lagrummet, illa med vad i fall utifrån kvinnoperspektivstämmer vart ettsom
i dag torde de vanligaste beteendena vid ofredande. Skottlossning ochvara
stenkastning torde, såvitt ifråga, betydligt ovanligtär än t.ex.nu vara mera
ofredande i form telefonterror eller trakasserande. Vi föreslår därförannatav

uppräkningen olika beteenden skottlossning, stenkastning, oljudatt tasav som
Ävenbort från lagtexten och ordet "trakasserar" i stället uttryckligen.nämnsatt

skottlossning, stenkastning och oljud sålunda inte särskilt i dennämnsom
föreslagna lagtexten, avsikten inte begränsa det straffbara området. Såda-är att

beteenden, vi, väl inom begreppet " hänsynslöst beteende".annatna menar ryms
Särskilt hänsynslösa de långvarigaupprepade och beteendenär är attsom

bedöma ofredande. minst telefonterrorInte gäller detta nämnts motsom som en
tidigare Enligt mening för ordet "trakasserar" tankarna till justvårpartner.
sådana förfaranden. Genom formulering i rekvisitet marke-sådan medtasatt en

sålunda förfaranden, inte sällan de straffvärda, nämligenär mestras som
sådana handlingar upprepening inte krävs för brottäven attsom upprepas, om

föreligga.skall

Förolämpning och den särskilda åtalsbestämmelsen kap.i 5

ibestämmelsen förolämpning, 3 vissa ändringar i syfteI görs attom
förtydligaspråkligt hänseende lagtexten.

finns enligt mening anledning behandla förolämpning medDet vår att
anspelning kön med allvar det gäller anspel-någons närsamma som
ning hudfárg Vi föreslår därför tillägg i 5 § förstapå ettras, m.m.

tredje innebär målsäganden brottetstycket punkten, att,som om anger
synpunkt,till åtal och åtal särskilda skäl kan påkallat allmänav anses ur

åklagaren får åtala för förolämpning med anspelning dennågon påmot
kön. Samma åtalsregel bör gälla vid förolämpning någonmotpersonens

med anspelning sexuella läggning och inte, förpå närva-en persons som
rande, endast vid anspelning läggning.någons homosexuellapå
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åtalasfår inteVissa brottförtalsbrotten.brottsbalkenI 5 kap. upptas annanav
§§ och det2förtal i 1förtal ochgällermålsäganden själv. Detän grovt resp.

åtalåtal ochtillbrottetmålsägandenenligt 3 Omförolämpninggäller anger
åtala föråklagarensynpunkt får dockallmänpåkallatskälsärskilda anses urav

nationellahudfärg,anspelning hansmed påförolämpning någonbl.a. mot ras,
förolämpningvidgällertrosbekännelse. Detsammaelleretniskaeller ursprung

framgårhomosexuell läggning. Dettahan haranspelning påmednågon attmot
5av

tillämpningåterhållsamframgårbestämmelsentill denförarbetenaAv att en
påkallatskallsärskilda skälåtalkravet,åsyftad. Avåtalsregeln är att varaavav

svår-endast i deskall väckasåtalframgår allmäntsynpunkt,allmän att merur
liknandeelleranspelar påförolämpningarfallen sådanaartade rassomav

tillfällenvid upprepade utsättsnämndes någonexempelkännetecken. Som att
bostadsområde.i sittarbetsplats ellerförolämpning sinpåför sådan

inträderbeskrivs i lagtexten på så sättFörolämpningsbrottet att om enansvar
ellerbeskyllningarellertillmälenkränkandesmädar någon genomannanperson

förolämpningMeddenskymfliga beteendenandra mot avsespersonen.genom
skymfligabeskyllningar,hotelser eller ävenskymfligaskällsord samt men

behandlingföraktfull någonframställningar i bildåtbörder och samt annansav
med"kränkande"ordet ersättsVi föreslårnågon.påkropp, såsom attspottaatt

"kränkande".med ordet"skymfligt"och ordet ersätts"nedsättande"ordet att
kön kananspela denpåförolämparde falll någon att personensgenomannan

åklagarenfinns behovdetsådanenligt meningsituationen vår attettatt avvara
fårkvinnorovanligtintesak. Detförolämpades är emotsig den taåtar att

deanspelar ärpåkränkandesynnerligen sättförolämpningar på attettsom --
anspelning påförolämpning medbehandlaanledningfinnskvinnor. Det att

Vianspelninggäller pådetallvarmed närkönnågons m.m.rassomsamma
tilläggpunktenstycket tredje görs§ förstadärför det i 5föreslår ett somatt

särskilda skäl kanåtal och åtalbrottet tillmålsägandeninnebär att, avangerom
förolämpningåtala förfårsynpunkt, åklagarenallmän motpåkallat uranses

förolämp-fallmed dekön. likhetIanspelning denmed pånågon personens
åtalsbestämmel-börhudfärganspelningmed på någonsningen sker m.m.ras,

restriktivt.kriteriet tillämpasföreslagnavid detsen
förolämpningkriterietpunktendet i fjärdeföreslår vidareVi upptagnaatt

punkten.till tredjeöverförsläggninghomosexuellaanspelningmed på någons
begränsaanledningutvidgas.bör Någonkriteriumvi dettaVidare attattanser

åtalsregeln börsärskildaoch denföreligger inte,läggninghomosexuelldetta till
läggningsexuella över-anspelning någonsförolämpning medistället avse

huvudtaget.
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Straüfmätning

brottsbalken reglerar vilkai 29 kap.Vi föreslår bestämmelsenatt som
straffmätningen utvidgas.försvårande vidomständigheter skallsom vara

särskilt vid be-beaktasgrund kön börMotivet kränka någon påatt av
dömning straffvärdet.av

§straffmätning samlats. I 2har bestämmelser29 kap. brottsbalken rörI som
omständigheterförsvårande, dvs.uppräkning omständigheterfinns ärsomaven

omständighetersig genomgående ärökar straffvärdet. Det rör somomsom
och detexempliñerandeUppräkningenhänförliga till det konkreta brottet. är

uppräknade.deförsvarande omständigheterförekomma andra änkan alltså
vanligaste ochuppräkningen skall inrymma deemellertidAvsikten är mestatt

omständigheterna.betydelsefulla
försvarandepunkten sju skall såsom omstän-paragrafens första styckeEnligt

motiv förstraffvärdet särskilt beaktasvid bedömningendigheter ettomav
sådanfolkgrupp ellerkränkabrottet varit att grupp aven annanenen person,

trosbe-etnisktnationellt ellergrund hudfärg, ursprung,av ras,personer
straffskärp-enligt dennaomständighet. Skyddetliknandekännelse eller annan

folkgruppbestämmelsen hetstill demningsgrund inte begränsatär motsom om
jämförligt slag,motivdiskriminerandeomfattar också andrasikte på utantar av

dengrundvarit kränka någon påmotiv för brottetfall där attett perso-t.ex. av
läggning.sexuellanens

den kommerutvidgasVi föreslår bestämmelsen så sätt även attattatt om-
kön.grundfatta motivet kränka någonatt av

Könsstympning

medbetecknashandlingarna i lagen skallstraffbaraVi deatt enanser
egentligeningreppende kriminaliseradeuttryck för vadterm som ger

förbudmedrubrik ändras till "lagdärför lagensVi föreslårinnebär. att
"omskärelse" i § byts1kvinnor" ordetkönsstympning samt attmot av

krimina-i sak såvitt"könsstympning". ändringNågonordetmotut avser
inte avsedd.liseringens räckvidd är
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skulleomständigheternasigkan tänkasvårligenEftersom attman
kvinnas köninnebäringreppmildrande vidkunna attett ensomvar

straffskalan. Vidaremening, böterenligt utmönstrasbör, vårstympas ur
fyrai högst år.fängelsebörför normalbrottetvi straffetatt varaanser
huruvi-bedömningenkriterierna förändringföreslår ocksåVi avaven
medförtkriteriernaSålunda viskallda brottet attgrovt. anseranses som

Straffmini-bör utgå.allvarlig sjukdomkroppsskada ochlivsfara, svår
fängelseförslagenligt vårt utgörakommerför det brottet attgrovamum

såvälstraffetskärpningkraftigsålundainnebärFörslageti två år. aven
vidareVibrottet.beträffande detnormalbrottet attför ansergrovasom

avslöja brottunderlåtenhetliksomstämpling till brottochförberedelse att
straffbart.bör vara

i l §omskärelse kvinnorförbud ett1982:316 med attlagenI mot angesav
eller åstad-dessasyfteikvinnliga könsorganeni deingrepp stympaattyttre

utförasfåromskärelse intedemförändringarbeståendeandrakomma av
syftar tilleller inte. Lagentill ingreppetsamtycke har lämnats attoavsett om

avsiktenSamtidigtland. ärföretas i vårtkönsstympningkvinnligförhindra att
könsstympningsbruketkvinnosyndenavståndstagande frånmarkera somettatt

uttryck för.är ett
reglerbrottsbalkenstillkomplementfriståendeutformadLagen är omettsom

2 §misshandel. Igäller förstrafflatituderi principmisshandel med somsamma
denförbudet i 1 Detöverträdelsepåföljderna för att somangesavanges

omständig-Omi högst två år.till fängelsedömasstraffbudet skallbryter mot
harmisshandelsbrottetskillnad frånTilltill böter.mildrande dömsheterna är

förarbetenalämpligt. Avintebrottringaomnämnande ansettsnågot ettav
sådanadock kanenskilda falleti det attomständigheternaframgår envaraatt

reaktion. Somkraftigalltför ettpåföljd framstårfrihetsberövande som en
kvinna hennespåingrepp påomfattandemindreexempel nämns ett vuxenen

begäran.egen
isjukdom ellerallvarligkroppsskada,livsfara, svårmedförtfall brottetdeI

bedömasskall brottetbeteendehänsynslöstsynnerligeninneburitfall ettannat
högstochfängelse i lägsttilluppgårbrottetför det ettStraffetgrovt. grovasom
enligtbrottet är ärbedömningenpåverka grovtkantio Faktorerår. av omsom

kvinnor skadansomskärelseförbud1981/82: 172prop.förarbetena mot avom
ingreppet,vidålderkänslomässigt kvinnansochfysisktbådeomfattning --

i verksamhetledbegåttsoch detinställning till dethennes ett somensomom
försök ärtredje styckeparagrafensomfattning I attbedrivs i angesstor m.m.

regler.brottsbalkensenligtstraffbart
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1982.julikvinnor trädde i kraft den lomskärelseförbudLagen mot avom
År lagförtshar inte någonför lagen. Därutöverdömdes brott1984 motmanen
för lagen.brott mot

stympande ingreppsigbetecknas omskärelsei lagen rörDet avomsomsom
inre blygdläp-ochkönsorgan deomfattning i kvinnansvarierande yttreyttre

deåtgärder frånomfattar alla"ingrepp"klitoris. Ordetoch typer avparna
slidöppningenbort ochkönsorganen skärsomfattande, där delarstoramest av

till de minstfaraonisk omskärelse,infibulation ellerhopsyningsluts till genom
Sunna-spetsigt föremålmed ellerprickning klitorisingripande ett vasstav-

dåden mildaste,olika former frånSunna-omskärelse finns iomskärelse.
klitoris bort, tillförhuden till skärsprickas eller då endastklitoris avance-mera

klitoris skärs bort.eller helaformer då delarrade av
andraåstadkommasyfte ellerhar tillförutsätter ingreppetLagen att stympaatt

förståsenligt förarbetenaDärmed skallbestående förändringar könsorganen.av
omfattandeoch delnfibulationingrepp otillåtna.alla former är va-att merav

flickan/kvinnanstympninguppenbarsunna-omskärelserianterna utgör avenav
naturligakroppensbort, delsvissa kroppsdelar skärsdels attatt genomgenom

ska-och föda barn,ha samlagfunktioner, kastasåsom menstruera,att vatten,
kroppsskadabeståendemedför deingreppenmindre omfattande ävendas. De en

sexualliv.till normaltmöjligheternasyfte minskaoch har till ettatt
omskärel-kvinnligtillkomstsamband med lagensSocialstyrelsen uttalade i att

be-vetenskap ochi strid meduppfattning stårformer enligt styrelsensi allase
hälso- ochellertillåtet för läkaredärför inteprövad erfarenhet. Det är annan
i deoperativt ingreppingrepp. Ettsjukvårdspersonal utföra sådana yttreatt

motive-medicinsktsjukdom ellerpåkallat ärkönsorganen är annarssomavsom
överensstämmelsedärför iförlossning och stårmedi sambandt.ex.rat en --

rättsgrundsatserallmännaframgårdock tillåtet. Dettamedicinsk etikmed är av
propositionen.idetframgå lagtexten,uttryckligen sägsbehöver inteoch av

förloss-efterexempelvisinnebäringrepptordeDäremot attett enman,som
reinfibulation inteblivit infibuleradtidigarekvinnaning, ihopåter en somsyr

tillåtet enligt lagen.vara
följandeframläggapåkallatvi funnit detlagen harVid vår översyn attav

haröverväganden. Detföljandedärvid gjortoch vi harförslag till lagändringar,
kvinnor sedanomskärelseförbudlagentill kännedomkommit vår motatt avom

uppmärksamhet.Socialstyrelsensvarit föremål förtiden
människor skallallaigrundläggande regel vårt ärrättssystemEn att vara

principer kommerintegritet.kroppsliga Dessasinskyddade kränkningarmot av
inter-och i andrarättigheternade mänskligadeklarationtill uttryck i FN om:s

arbete förInternationelltse Kapitel 2rättighetsdokumentnationella att motver-
frågormedarbetatsedan längeInternationellt harkvinnor.ka våld mot man

afrikanskaolikamutilation. lgenitalkönsstympning femalekvinnligrörsom
utbredd, harkvinnlig könsstympningmed ärdär verksamhetenländer, mest
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tillförsökt kommatioårsperioden rättaunder denframför allt attsenasteman
påfått given platshar fråganolika FN-organdenna sedvänja. Inommed en

kvinnor,avskaffande vålddeklarationdagordningen. I FN:s mot somavom
kvinnorvålddecember 1993, betonasgeneralförsamlingen i att motantogs av

sedvänjortraditionellakönsstympning och andrainnefatta kvinnligskall anses
Även strategierdeklarationeneuropeiskai denskadliga för kvinnor.är omsom

behandlas köns-demokratiskti Europavåld kvinnorför bekämpa ettmotatt
könsstympning kvinnor ärdeklarationen hävdaskvinnor.stympning I att avav

värdighet ochfrihet,till liv, säkerhet,offretsvåld kränkerform rätten av som
integritet.

betecknasenligt meningbör vårstraffbara enligt lagengärningarDe ärsom
innebär,ingreppenkriminaliseradeför vad deuttryckmed term som geren

betydligt bättrebeskriver sätt änpåkönsstympning.nämligen Denna ettterm
regle-handlingen har. Lagenstraffbaravilken karaktär den"omskärelse"ordet

skärs bort,kvinnans könsorgandelfler åtgärder någonän t.ex.att avrar
tilltankarnaockså leda"omskärelse" kanprickning. Ordethopsyning och

jämförbartinte kanflesta falli deomskärelse ingreppmän, ett ansessomav
kvinnorKönsstympning näm-kvinnor. ärifrågavarande ingreppmed avnu

eller mindrefalli flertaletmanlig omskärelse,skillnad frånligen, till mer
dendetta. Förutomdirekt syftetillinvalidiserande och har dessutom attatt vara

integritetkroppsligtillkvinnansbrott rättkvinnliga könsstympningen är ett mot
självständighet.tillkvinnansförnekande rättkan den också sägas utgöra ett av

internationellaanvändning ikommit tillockså denKönsstympning är term som
sammanhang.

ändras tillrubriklagensbakgrund vadVi föreslår attsagtsmot som nuav
"omskärelse"ordetkvinnor"könsstympningmed förbud"lag samt attmot av

såvittändring i sak"könsstympning". Någonordeti § byts1 avserut mot
avsedd.intekriminaliseringens räckvidd är

kvinnas könsorganikirurgiska ingreppsådanaSom tidigare är yttrenämnts en
moti-medicinsktskada, eller ärsjukdom ellerpåkalladeär annarssomsom av
etik.medicinskmedocksåSådana ingrepp överensstämmerverade, tillåtna.

anledningfinnsgällande lagen. Dettill denförarbetena attframgårDetta nuav
sålundaDet kanaspekt i sammanhanget.ytterligareuppmärksammanågot en

kirurgis-utförs vissasjukvårdenhälso- ochSverige inomuteslutas det iinte att
medicinsktinte kankönsorgan, sägasi kvinnorska ingrepp yttre varasom

lärkönsstympning. Detrituellkaraktärinte heller harmotiverade, avmen som
flickor.labieplastik, efterfrågasintimkirurgi, bl.a.s.k.förekomma ungaatt av

torde inteskönhetsoperationer,karaktäringrepp, harSådana varaavsom mer
sådanakvinnor. I den månomskärelseförbudtillåtna enligt lagen mot avom

intemening någonde enligtmotiverade fyller vårmedicinsktinteoperationer är
straffbud.lagensfalla underrimlig funktion och bör

könsstympningsbrottet överensstämmerförgällerstrafflatituderDe somsom
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tredje kapitel.enligt brottsbalkensför misshandelvad gällermednämnts som
straffbestämemlsernamisshandelsbrottet harsambandet medmarkeraFör att

vissa avseenden6 brottsbalken. I3 ochefter kap. 5utformats mönster av
framför alltbakgrund härav,denna systematik. Motdock frångåtthar menman

skiljeravseendenkönsstympning i flerarespektivemisshandeldå brotten --
sådansöka bevaraanledningenligt mening inte någonsig finns det våråt, att en

överensstämmelse.
skulle kunnaomständigheternasvårligen tänka sigdet första kanFör attman

kön Dettainnebär kvinnasingreppmildrande vid stympas.attett ensomvara
skett hennesoch ingreppet påeller intekvinnangäller äroavsett omvuxenom

Även skall utförasingreppetkvinnan själv begäreller inte.begäran attomegen
mening friverkligiifrågasättas detta sker någonnaturligendetmåste avom

i lageningreppkan desida. heller någotvilja från kvinnans Inte avsessomav
inte bördärför bötersikt. Vikomplikationerfria från påsägas attanservara

i straffskalan.ingå
huruvidaför bedömningenantal kriterierstycket återfinns2 § andraI ett av

bestämmelsenupptagits idemliknandeskallbrottet grovt omsomsomanses
kriterierVi de nämns§ brottsbalken.misshandel i 3 kap 6 att sommenargrov

Sådanakönsstympningsbrott.antaltypiska för2 § framståri ett stortsom
med livsfaraofta förenadestraffbestämmelen i 1 §omfattasingrepp äravsom

Uppräkningenallvarlig sjukdom.kroppsskada elleråtminstoneeller svår av
därför enligtfyllerallvarlig sjukdomkroppsskada ochkriterierna livsfara, svår

brottetdetstället börfunktion och bör utgå. Imening intevår någon attanges
beteende.särskilt hänsynslöstinneburitdet harskall bedömas ettgrovtsom om

fortsättningsvisbörbrottetbedömningen ärpåverkarFaktorer grovtav omsom
såvälomfattning,utförts, skadansvilket ingreppetframför allt det påsättvara

det begåttsochålder vid ingreppetpsykiskt, kvinnansfysiskt ettsomomsom
omfattning.bedrivs iled i verksamhet storsomen

könsstympningsbrottetbeträffande ärvad anförtsbakgrundMot ovanav som
straff-mycket högtifrågavarande lag harenligtuppfattning brottdet vår ettatt

väsentligaförstörgrund utföra ingrepprituellvärde. handlar påDet att somom
fysiskt ochföljder bådeinvalidiserandemänniska, ofta medkroppsdelar på en
föreslårstraffskärpning ochmotiverat medVi detpsykiskt. är attatt enanser

fyrafängelse i högst år.skallstraffet för normalbrottet vara
såvitt dengällandesig lika starktMotsvarande gör grovaavserresonemang

stympningarna,ingripandedebrottetbrottet.graden Det mestavsergrovaav
och innebäroch traumatiskaplågsammaflesta fall oerhörti de är storsomsom

Straffminimumoch lång sikt.psykiskt både kortfysisktskada såväl som
Omfängelse iinte understiga två år.enligt meningi dessa fall vårbör man

straffskalan innebär vårtböter skallbeaktar förslaget utmönstrasäven att urom
för normalbrottetstraffet såvälkraftig skärpningförslag sålunda somaven

beträffande det brottet.grova
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2 § tredje stycket gärningar medI de lagennämnts attanges som som avses
straffbara försöksstadiet. Vi förberedande åtgärderär även ävenattanser

och stämpling till brott bör straffbara enligt 23 kap. brottsbalken. Vidarevara
vi underlåtelse avslöja könsstympning fárde böråäratt attanser som vara

straffbart.

11.3 kvinnofridBrott mot

11.3.1 Bakgrund

Våld kvinnor innefattar, i tidigareoch andra övergrepp nämntsmot ettsom
straff flertal straffstad-avsnitt, gärningar belagda med enligt olikaär ettsom

Om till klar majoritet de polisan-ganden. misshandelsbrottet ärman ser en av
mälda fallen misshandel kvinna sådana begås närståendebrottmotav som av en
eller tidigare närstående till kvinnan. Vid bedömningen misshandels-av om

särskildbrottet skall särskilt beaktas gärningsmannen visat hänsyns-är grovt om
eller förarbetena 1987/88: 14 till den ändring rekvisitetlöshet råhet. prop. av

vid kvinno-företogs 1988 poängterades det försvarandeår att momentetsom
misshandel främst ligger i påtagliga integritetskränkningen, liksom i detden
förhållandet våldet ofta psykiskt nedbrytande till sin karaktär.äratt

det gäller brott kvinnor i relationer kan det i och för sigNär näramot vara
ofta i långfråga enstaka led radutgör övergreppetövergrepp, ettom men en

olika misshandel, och sexualbrott.eller slags brott, olaga hotsåsomav samma
Övergreppen kvinnan ofta kvinnoringår i mönster mångaett utsattamot som

till "krymptkänner igen. Kvinnan beskriver förhållandet hanattmannen som
kärleks-hennes livsutrymme". början förhållandet ofta mycketI ärav mannen

full övertalningsförmåga och vill lära kännaoch uppvaktande. har starkHan en
"uppvaktningen" sig onormalakvinnan djupet. Så småningom börjarpå att ta

proportioner, varvid den första tidens positiva uppmärksamhet kvinnanmot
vänds i kontroll henne. börjar tala illa kvinnans släkt ochMannen vän-omav

vill inte med eller hon skall haHan hon skall umgås någon attattner. egna
fritidsintressen. Kvinnan blir alltmer isolerad.Han svartsjuk. dettaär sätt

ovanligt börjar kritisera Allt honDärefter det inte henne. gör ärär att mannen
oftafel. detta bryts kvinnan ned psykiskt, och det i detta skede,På sätt är när

förstahennes självkänsla skadad, det slaget kommer.är som
Övergreppen normaliseringsprocessen,kvinnan konstituerar den s.k.mot som

i förening med isolering växling mellan våldföljd våldär upprepat samtaven
offer och gärningsman kommer därföroch Den relationen mellannäravärme.

Övergreppenförstärka kvinnans utsatthet. kvinnan kan till sin liknasartatt mot
succesivtvid Genom normaliseringsprocessen kommer dock kvinnantortyr. att

flytta sina för vad kan i förhållande.gränser accepteras ettsom
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Övergreppen har inte sällan under lång tid innan de kommer tillpågått myn-
digheternas kvinnankännedom, överhuvudtaget berättar brotten. Det ärom om
sålunda ofta först efter lång tid kvinnan söker hjälp, och för kvin-mångasom

intedet Överhuvudtaget tänkbar för polisen denär utväg attnor en ange man
hon lever eller med.med har levt

Situationen kan ha fått ödesdigra konsekvenser för kvinnan det gällernär
hennes självkänsla och psykiska välbefinnande överhuvudtaget. Ofta har över-

ingått i systematisk kränkning kvinnan och då syfte medgreppen en av mannens
förnedravåldet och behärska innebär mycket integri-är övergreppenatt en grov

tetskränkning. Inte sällan leder till kvinnan helt förlorar sinövergreppen att
självkänsla tvingas fysiskt psykiskt.och underkasta sig såvälatt sommannen,

leva med misshandlar och ständigt ha latentAtt och hotar, att etten man som
hot hängande sig, innebär mycket psykisk påfrestning. kanDettaöver storen

förklaringen till varför fåtal fall kvinnomisshandeldel endastutgöra etten av av
förhållande till omfattningen ii den totala kvinnomisshandel samhälletav- -

kommer till polisens kännedom.

11.3.2 ordningNuvarande

kvinna varit för tid, tillNär under lång ochövergrepp övergreppenutsatten
har kommit till polisens kännedom, det troligt brottsanmälan omfattarslut är att

brottstillfállen. Varje gärning i tillantal bör huvudsak kunna preciserasstortett
Åklagarentid och för kunna åtala, ha tillräckliga bevis förmåste, att attrum.

i fråga olika gärningar och gärningstillfállendet kvinnan har uppgettsom om
verkligen har inträffat.

blivitkvinna under längre tid har levt i förhållande där honFör etten som en
i sigmisshandlad det emellertid inte bara de enskilda fysiskaär övergreppen

möjligtkarakteriserar kvinnans situation. oftast inte förDet ärutsattasom ens
i detalj Verkligheten i ställethenne beskriva och övergreppen. äratt vart ett av

sådan kvinnans tillvaro varit helt präglad våld och hot.många gånger att av
varit normala, och tidsperioder våld hör i vissa fall tillVåldet har det utan

Ibland kanundantagen. Kvinnan beskriver därför övergreppen som en process.
våldet till och med ha varit ganska begränsat. Redan det latenta, outtalade hotet,
och vetskapen hon sammanbor eller har sammanbott medatt somom mannen

kvinnan.helst kan våld henne,när utöva utgör övergreppmot ett motsom
kvinna inför polis och domstol skall berätta de hon varitNär övergreppen om

för krävs i enlighet med hondet, vårt rättssystem,utsatt att ett samman-
hängande, klart och detaljerat och med precisering till tid och be-sätt, rum,
skriver de olika inom for de brottsrubriceringar harövergreppen somramen

de enskilda gärningarna. Det dock, bakgrund vadåsatts är mot sagts,av om nu
inte ovanligt kvinnans berättelse i stället präglas vaghet och den äratt attav
generellt hållen. Ofta saknar hon möjlighet precisera de olika övergreppenatt
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till tid och rum.
Även rättsfalletredovisadedet nedanrättspraxis jfri års t.ex.man senareom

kanenskild gärningnödvändigtdet varje83 inte har1991NJA attansetts.
detaljerade omständigheterangivandeoch medtill tid och plats,preciseras av

gärningar kunnakonkreta måstei princip ändå så nâgrai övrigt, detär att
Straffrättbestraffas. När vårhandlingarnade konkretaspecificeras. Det är som

gärningarbetraktar dessaoch inteenskilda gärningarna,främst fokuserar depå
helhetsper-uppenbar riskföreliggerbelysning pågåendei attenprocess,av en

blirförkvinnanpsykiska påverkan ärförlorat.spektivet Dengår utsattsom
harfall intekvinnorna i fleraförstå varförblir omöjligtmindre tydlig. Det att
haröverhuvudtaget intei vissa fallvarför detidigare ellerlämnat männen

lämnat dem.
harnärståendefrånfåtttid har utståkvinna under lång övergreppEn ensom

gällandeenligtkriminaliseradegärningarinte bara ärblivit offer för nusom
förför beteenden närva-blivitOfta kvinnanbestämmelser. har även utsatt som

träffakvinnanförbjuderkanskestrafibud. Manneninte irande något attupptas
frånolika slagDiffusa hoteller gåsläktingar och vänner att ut. mannensav

undankanskelagföra. Vidare gömmeromöjligakan i dagsida att mannenvara
andra hand-och utföreller nycklar,telefontillhörigheter, såsomgemensamma

våldprägladsituationbelysningframför allt ii siglingar avenavsom men-
psykiskbeskrivaskanouttalade hotuttalade närmastoch såväl somsom -

terror.
hinderochbeskrivits de problemåterkommandeavsnitt hartidigareI som

med kommasöka hjälpdet gällerkvinnaföreligger för ettnär attatt uren
Förhållan-misshandel och andraför övergrepp.vilket honförhållande i utsätts

det.hon harberätta hurkvinnan vågarinnanunder årdet kan ha pågått många
det våldupptäckamyndighetersdet gäller olikaVi har, när att somansvar
dockkantidiga insatser. Detframhållit viktenför,kvinnor antas attutsätts av

myndigheternaskommer tilli framtidenkvinnomisshandelfall ävenmånga av
andraochvåldshändelserförhållandettid.först efter lång Detkännedom att

tid kanförst efter långblir kändarelationerkvinnor i näraövergrepp mot
till-särskilt väl, ligger långtminnskvinnangärningar,medföra vissaatt som

kvinnanpreskriberade närinte ovanligt brotten ärdärförbaka i tiden. Det är att
dem.berättar om

synnerhetallIsällan våldanvänder kvinnor män.medjämförelseI män mot
bottnarvåld mänkvinnor harvåld. använtgäller detta När motgrovtgrovt
tid harunder långförhållanden,ikvinnorna har levtinte sällan idetta att som

kvinnornaoch bestämtmakt över attpräglats männen utövat genomattav
desperationKvinnorna har ivåld dem.eller hota medanvända ytterstamot

sina liv hotade. Närhar käntdesistatillgripit våld utväg när engrovt som en
hävdahonvåld kanåtalats för honsådan situation använtkvinna i grovtatten

dockkonstruktion detnödvärnsrättens ärgrundhandlat i nödvärn.hon Påatt av
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sällan hon har framgång med sådan invändning.som en
För belysanågot vissa de beskrivna problemsituationernaatt kan härav nu

återges justitierådet Inger Nyströms tillägg till domen i rättsfallet NJA 1991
83. I rättsfallet prövade Högsta domstolen frågan beviskrav och bevisvär-s. om

dering i mål våldtäkt och misshandel. Mannen dömdes for under årenom att
1987-1990 vid antal tillfällen ha misshandlat och våldtagitett stort sin sambo
till fängelse.års sittI tillägg anförde justitierådettre Inger Nyström bl.a.
följande.

När den påstådda brottsliga gärningen består våld eller över-annatav
inomutövat någon gärningsmannens familj, ellermotgreppp motsvaran-

de krets, finns inära målet ofta svårigheter särskilt slag. kanDessaav
gälla såväl värderingen bevisningen preciseringen brotten.av som av

Utmärkande för brottslighet detta slag det ofta frågaär ärattav om en
serie likartadövergrepp karaktär, har fått pågå under lång tidav som
innan anmälan slutligen Sociala förhållanden,görs. känslo-en parternas
mässiga bindningar och andra personliga faktorer bidrar till inte baraatt
gärningsmannen också offret i det längsta försöker undvika röjautan att
för någon vad försiggår mellan dem. Utredningen försvårassom attav
det endast sällan finns teknisknågon eller objektiv bevisningannan av
den ofta kan säkras vid brott överfallskaraktärtyp eller i andrasom av
situationer där inte har någon varaktig personlig relation.parterna
Bevisningen kommer därför i fallmånga huvudsaki inskränkas tillatt
målsägandens uppgifter, och det avgörande blir då vilken tilltro kansom
tillmätas dessa. Vid bedömningen denna fråga får hänsyn till dentasav
situation i vilken målsäganden befunnit sig och relationen till den på-
stådda gärningsmannen uppkomstbetingelser i övrigt.samt utsagans
Vidare får undersökas i vilken mån lämnade uppgifter vinner stöd eller
motsägs utredning i målet.av annan

Ett särskilt problem detär vid upprepade där deövergrepp,att yttre
förhållandena vid skilda gärningstillfällen likartade,är ganska kan vara
svårt för den drabbade i efterhand hålla isär olika händelser ochatt att
dels i detalj beskriva dem, dels precisera när och de har utspelat sig.var
Detta givetvis i särskiltär påtaglig grad fallet den harnär utsattssom
för övergrepp barn. liggerär Det då i sakens inteett ett natur att man
kan räkna med förhör med målsäganden få fram några säkraatt genom
uppgifter detta slag.av

För påstådd brottslig gärning skall kunna medföra straffansvaratt en
måste den klart avgränsad till sitt innehåll. Detta vikt bl.a.ärvara av
för det inte i efterhand skall behöva någon tvekanuppstå vadatt om

har omfattats domstolens prövning. Av åklagarens gärningsbe-som av
skrivning skall framgå vilket handlande den tilltaladeläggs till last,som
och för fällande dom måste krävas bevisning erforderlig styrka fören av
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påstår.åklagarenhandlat såtilltalade harden somatt
fleraellerovanligt,intedetslagförevarande är attmålI enav nu

ochmålsägandenandra för attskärpamed änframstår störrehändelser
tillfällen ärantalomfattarvisserligenövrigti stortuppgifterna ett men

våldetutövadedetbero påkansammanfattande. Detta attellervaga
händelsenågonslag ellersärskiltvarit yttregång att gernågon annanav

föreliggabevisningövertygandefunnitdomstolenOmför minnet.stöd
beskrivaskunnattillfällendevidför brottmålsäganden utsatts somatt

bedömningenstöd vidsigoch for utgöraförhållande idettadetalj kani
tilltro. Detförtjänaskallövrigtberättelse imålsägandens an-omav

brottmål,i varjeliksomdomstolen annatemellertid påkommer att,
preciseraskunnathandlingenpåståddadenomfattningvilkenibedöma

medförakanoch ansvar.
platstid ochomständighetersådanafordrasNormalt bör yttre somatt

Ibland måsteutredda.ochpreciseradeblirgärningenbrottsligaför den
förut harhärutredningssvårighetersådanagrunddock på somavman

i viss mån öppna.slag lämnasdettaomständighetergodtaberörts att av
detbörblivit begångenhargärningbrottsligvissstyrkasdetKan att en
ochtidfällande domhinderabsolut attnågotinte motalltså enses som

vissainomendastexaktkunnatharintegärningen utanförplats anges
gärningarbrottsligaserieåtal förbörmotsvarande sättPå avenramar.

fulloblir tilldetbifallas utrettinnehåll kunnaangivet attutannärmare
hargärningarna ägtolikadetochnär rum.var

ochövervägandenKvinnovåldskommissionens11.3.3

förslag

framför alltbrottsbalken,istraffbestämmelse tarföreslårVi somen ny
makar,gälladet kankvinnoroch andravåld övergreppsikte motpå -

Bestämmelsentillrelationer män.idöttrar näraellermödrarsambor, -
påkriminaliserade,inte ettärbeteendeninnefattar vissa sommensom
dettapsykisksituationdenskapatill terrorbidrareffektivt somsätt att av

handlingar,olikaradinnefattasDessutomutslag sombrott är enett av.
misshandelstraffstadganden, såsomolikakriminaliserade iredan i dag är

konstateratillräckligt attdetbörstraffansvar atthot. Föroch olaga vara
deochkaraktärsinpreciserade till atthandlingarna ärstraffbaraolikade

nöd-det inteskalltidsperiod. Däremotbestämdinomutförtshar varaen
detalj.ihandlingvarjetidsmässigtvändigt att ange
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skall krävasDet gärningsmannen använder våld eller hot våldatt om
eller offret för fysisk eller psykiskutsätter påverkan. Gemensamtannan
för de straffbara förfarandena de skall ägnade varaktigtär att attvara
kränka kvinnans/offrets integritet och skada hennes självkänsla.

Straffet för brottet bör enligt förslag fängelsevårt i lägst ochettvara
högst år.sex

i förstaBrottet hand sikte skydda kvinnorpå från övergrepptar att av
Det kan finnas fall därmän. sig skyldig till detta brottgör moten man

vissa fall kanI kvinna tänkas förövare.även Deten annan man. en vara
råder dock inte tvekannågon gärningsmannen i regel kommeratt attom

och offret kvinna. förhållandeDetta bör tydliggöras, ochvara en man en
paragrafen bör därför delas i olikatvå stycken.upp

framförBrottet allt brott frihetutgör och frid och bör därförett mot
placeras bland frihets- fridsbrottenoch i brottsbalkens fjärde kapitel. Vi
har valt rubricera brottet kvinnofridsbrott respektive fridsbrott. Viatt
föreslår bestämmelsen intas i 4att en ny a

det föregående har beskrivitsI hur straffrätt sikte olika konkretavår påtar
händelser, kan och preciseras tidsmässigt, kvinnoravgränsas medansom som

for upprepade upplever och beskriverövergrepp övergreppenutsatts som en
pågår tiden. Det den bakgrunden vi funnitöver harär attmotprocess som som

det behövs straffbestämmelse i brottsbalken, bestämmelse framfören ny en som
allt sikte våld och andrapå kvinnor makar, sambor, möd-övergrepptar mot -

eller döttrar i relationer till straffbe-Skälen införanära män. attrar en ny-
stämmelse huvudsakligenär tre;

förstaFör det det hänsyn till vissa i dag intenämnda beteendentas ovan som
kriminaliserade, situa-effektivt bidrar till denär på skapasättett attmen som

tion uttaladepsykisk detta Diffusabrott utslag hotärterror ettav som av. -
och outtalade olika slag, påtryckningar och negativ psykisk på-av annan-
verkan tillsammans latent hot kvinnan iutgör lever skugganett som av.

det andra kommer rad olika kriminali-För handlingar, redan i dag ären som
serade i olika straffstadganden, gällerkunna inrymmas i straffbudet. Detatt
bl.a. misshandel och olaga hot, olaga frihetsberövande, olaga tvångävenmen
och hemfridsbrott olikartade,Gärningsmomenten kan ochmångam.m. vara

de kännetecknas alla de ingår i pågåendeledatt ettmen process.av som en
enskildaFördelen ordning belysningmed sådan helheten iär änatten avom-

detaljer tydligt blir föremål för domstolens prövning.-
tredje denEtt syfte med den straffbestämmelsen tydliggöraär attattnya

enskildastraffbara gärningen där depågående psykiskutgörs terrorav en
ochgärningsmomenten inte med nödvändighet till tidskall behöva preciseras
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detalj, det börsålunda inte iVarje handling behöver utan varaangesrum.
olika slag,rad beteendendet varit frågatillräckligt konstateraatt att avom en

utförtshandlingarnaoch därpreciserade till sin karaktärär vet attmansom
inom bestämd period.en

brottmålsförfarandeeffektivare1994/95:23regeringens proposition EttI ut-
överträdelsemetod för söka hindrakriminaliseringtalades attatt avsom en

Nykriminaliseringförsiktighet.bör användas medolika i samhälletnormer
beteende kan föranledaför det fallprincip befogad endastframstår i att ettsom

straffsanktionsanktioner inte till buds,alternativa stårpåtaglig skada eller fara,
medeleffektivtallvar ochmed hänsyn till gärningens utgörkrävs motver-attett

denklararättsväsendet harönskvärda beteendetka det icke attsamt att resurser
innebära, framgårkriminalisering kan kommaytterligare belastning attsom en

förkriminalisering metodinstämde iRiksdagendet propositionen. att somav
medanvändasolika i samhället böröverträdelsesöka hindraatt normerav

försiktighet 1994/95:JuU2.
visserligenavsnitt kanhandlingar vi i dettakriminalisering deEn tar uppav

rättsväsendet. Dennaytterligare belastning uppvägsinnebära påtänkas en
samtliga,propositionen, vilkaskäl ide övrigaemellertid klart som angesav

talarkvinnor och med styrkajämställdhet mellan män,förutom nåsträvan att
vi föreslår.kriminaliseringför den som

ofta kankarakteriserasgärningen kanbrottsligaDen som process somen
skönja i beteen-kan oftasig Man mönstersträcka många år.över ett mannens

straffsynpunkt kvinnoreffekternaföregående beskrivitsde. det harI attur av
för. fårde har blivit Detanmäler brottofta först efter lång tid motutsattasom

blir perdurerande brott.det brottetbetydelsebakgrund härav ettattstor nya
särskiltkvinnor använder våld,situationer i vilkabeskrivitsOvan har också

kvin-betydelse för hurstraffbestämmelsen kan ävenvåld. Dengrovt ennya
nödvärnshänseende. Någonskall bedömas ii sådana situationervåldsbrottnas

bestämmelsen i dettaför tillämpningen denuttömmande redogörelse av nyamer
stället blirsammanhang. Iemellertid inte i dettasighänseende låter göra om-

bedömningar, varföravgörande vid sådanavarje särskilt fallständigheterna i
blinaturligen fårnödvärnsexcessnödvärn ocholika spörsmål rör enm.m.som

rättstillämpning.kommandefråga för
gärningsmannenfrån ärbeskrivningen brottet, utgåttVi har vid attavovan,

rådamening, inte hellertorde, enligtkvinna. våroch offret Detenen man
antaleti helt dominerandegärningsmannen dethelst tvekannågon attomsom
offreti frågadet inte kunnaLikaså torde sättasfall kommer attatt vara en man.

villbeteende viför detkvinna. Utmärkandeoftast kommer att somvara en
kränkninginnefattarstraffbelägga nämligen detär att personannanav enen

ivärdeföreställningar kvinnors lägregrund igrund kön och har sinpå omav



Brottsbalksbrotten och våld kvinnor 307mot

förhållande till män.
likhetI med vad vi föreslagit beträffande våldtäktsbrottet i 6 kap. 1 § vianser

förhållandedetta bör tydliggöras vid utformningen det lagrummet.att av nya
Första stycket i det föreslagna lagrummet sålunda "enupptar motman som en

närstående eller tidigare närstående kvinna En förutsättning för straffan-
enligt första stycket gärningsmannenär och offretär närstå-attsvar en man en

ende eller tidigare närstående kvinna. Med närstående framför allt attavses
och kvinnan lever eller har levt tillsammans under äktenskapsliknandemannen

förhållanden. Att tidigareäven närstående omfattas straffbestämmelsenen av
har sin grund i trakasserierna kvinnan ofta kan fortsätta och ibland inledsatt av
efter det hon har lämnat Bestämmelsen dock mödrar ochatt ävenmannen. avser
döttrar.

Situationer kan också förekomma där andra konstellationer såvitt gär-avser
ningsman/offer tänkbara. Vi har iär åtanke förhållanden mellan barn ochvuxna
deras föräldrar eller motsvarande anhöriga. Såvälnära kvinnor skallmän som
sålunda enligt förslagvårt kunna fällas till för ifrågavarande brott.ansvar nu

ÄvenSåväl kvinnor kan ocksåmän tänkas bli offer för brottet. i homosex-som
förhållandenuella kan våld förekomma. En bestämmelse straffbeläggersom

nämnda gärningar föreslås i andra stycke. gärningEn innebärtyper ettav som
minderårigtövergrepp på barn skall dock inte omfattas det föreslagnaett av nu

straffbudet.
Vid kvinnomisshandel består våldet ofta örñlar, knytnävsslag, knuffar,av

sparkar och Inte sällan våldet också förenatär med hot ytterligarestryptag. om
våld. De synliga skadorna kan begränsade, då misshandeln pågåttvara men
under längre tid eller utgjort led i upprepade och allvarliga fram-övergreppett

denstår utslag särskild brutalitet. Vi föreslår det i paragrafenett attsom av
skall det för straffansvar skall krävas gärningsmannen använderatt attanges
våld eller hot våld eller förutsätter fysisk eller psykiskom en person annan
påverkan. Rekvisitet kommer härigenom omfatta vissa handlingar för vilkaatt
stadgas straff enligt bestämmelserna i brottsbalken misshandel respektiveom
olaga hot, antal gärningar förenadeäven med straff enligtär andraettmen som
bestämmelser i brottsbalken.

De gärningar framför allt kan komma inrymmas i det straffstad-attsom nya
gandet dels misshandelär enligt 3 kap. 5 dels sådana gärningar ärsom
kriminaliserade i nuvarande straffstadganden olaga frihetsberövande 4 kap.om
2 §, olaga 4tvång kap. §, olaga4 hot 4 kap. §, hemfridsbrott5 4 kap.
6 §, ofredande 4 kap. §,7 förolämpning 5 kap. 3 § och sexualbrott enligt
6 kap.

Det psykiska våldet kan och långvarigasvåra följder. handlarDet ettom
förfarandenantal olika slagutgör övergrepp fysiskt våld harutan attsom av

kommit till användning eller fysisknågon skada har tillfogats offret. har iDet
lagstiftningssammanhang konstaterats psykiskt våld allvarligt problem,äratt ett
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ofre-ocholaga hotmisshandel,för bl.a.straffskalornamedsambandoch i att
beteendensådanabeaktavikten ävenbetonades1993ändrades år attdande av

prop.nedbrytapsykisktsikte påfrämst personannanatt entarsom
1992/931141.

enligtbörgällande lag,enligtkriminaliseradeintebeteenden, ärVissa som
Detlagrummet.föreslagnaenligt dethandlingarstraffbaramening utgöravår

ned-talarsättgärningsmanneninnebär ett grovthandlingargäller attsom
träffaoffretförbjudergärningsmannen attellertill offret t.ex.sättande att

uttaladesåväldiffusa hot,dekanVidareeller somsläktingar vänner. avse
beteenden.kontrollerandevissaminstinteouttalade, och --

varaktigtägnadeskalldeförfaranden attärför alla dessaGemensamt att vara
Kvinnorsjälvkänsla.hennesskadaintegritet ochkvinnans/offrets somkränka

föruttrycksällanintesinandraför våld och övergrepp partnerutsätts gerav
Vidareförnedrade.blivitde harsituationsinbeskriva attdetta att somgenom

sittförloratde harochskuldochofta skamfalli dessa attkvinnorkänner
föreslagnadetbelysningifårrekvisitSistnämnda attmänniskovärde. avses

eller haroffret harochgärningsmannengärningar därsiktelagrummet tar
särskilt närnämligenKvinnan utsattvarandra. ärtillrelationhaft näraen

straff-omfattashandlingarDetillsammans.har levtellerlever avsomparterna
frid.ochfrihettilloffrets rättbegränsningmedförbestämmelsen aven

inträda,skall kunnastraffansvarförperdurerande. måste,Det attBrottet är
skallbeteendettid, dvs.någonpågåtthandlingarnastraffbaradeförutsättas att

kränkaägnadehandlingarna ärbrottsliga attdevaraktighetsådanhaftha atten
tiddennavarierarSjälvfalletsjälvkänsla.hennesoch skadaintegritetkvinnans

haroch hotetvåldetallvarligthurberoende påinte minsttill fall,från fall
straffbestäm-föreslagnai denhandlingsådanFör upptasframstått. att somen

förutsättsdettakvinnan sättpåverkapsykisktägnadskallmelsen attvara
handlingarna.straffbaraupprepning devissockså aven

högstochi lägstfängelsemening ettenligt vårbörför brottetStraffet vara
3 kap.misshandel iförminimistraffetMinimistraffetår. motsvarar grovsex

detföreslagitvi närmed denstraffskalan6 Vidare överensstämmer som
36utnyttjande i kap.sexuelltgäller grovt

före-denföreligger,övrigtiförutsättningarkonkurrenshänseende bör, närI
ochmisshandelringabrottkonsumerastraffbestämmelsenslagna somnya

straffbe-föreslagnaenligt denutnyttjandesexuelltnormalgraden,misshandel av
olagabrott,allvarligtmindrefrihetsberövande,3 olagai 6 kap.stämmelsen

sådana brottförolämpning. Förochofredandehemfridsbrott,olaga hot,tvång,
förfarit pådäremotgärningsmannen ettOmsärskilt.inte dömassåledesskall

6 §enligt 3 kap.misshandelfördömaförutsättningarnasådant sätt att grovatt
misshandel i brotts-ochbrottifrågavarandefördet dömasbörföreligger, grov
frihetsberövandeolagabrottbeträffandesak gäller avSammakonkurrens. som

allvarliga brottet,mindredetsåvittvåldtäkt,normalgraden, utomsamt avser
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sitt hand-gärningsmannen dessutomsexuellt utnyttjande. Omoch grovt genom
för dettameddelat besöksförbud bör han dömaslande har ävenöverträtt ett

brott.
rekvisit främstbeskrivits sinabrott nämntsDet utgör ettsomnu genomsom

bland frihets- och frids-frid. bör därför placerasbrott frihet och Brottetmot
brottet kvinno-kapitel. Vi har valt rubricerabrotten i brottsbalkens fjärde att

intas ijiidsbrott. Vi föreslår bestämmelsen 4fridsbrott respektive att en ny a
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Straffmätning andra12 och

påföljdsfrågor

Inledning12.1

straffmätnings-uppgifter angåendeuppdrag ingår studera tillgängligaI vårt att
bristerkvinnor och påtalapraxis vid olika former övergrepp attmot somav

lagstiftnings-vid behov aktualiserauppmärksammas i sammanhanget ävensamt
åtgärder.

regeringensuniversitet, Klette, har påProfessorn i Straffrätt vid Lunds Hans
vålds-straffmätningspraxis vid vissagjort undersökninguppdrag grovaaven

undersökning redovisas nedan.brott. Delar dennaav
förbehandlingsmetodernasärskilt i direktivenfråga påtalasEn ärsomannan

enligtKommissionen börskyldiga till kvinnor.gjort sig övergreppmän motsom
behandlingsmetoder.kartläggning och bedömning dessadirektiven göra aven

understrukit detsammahang ärJustitieutskottet har i fleraRiksdagen att
rehabiliteraförfängelsestraff utnyttjasviktigt verkställighet attatt personerav

denangelägetdärförsexualbrott och detför vålds- och ärdömts attattsom
kriminalvårdeninombedrivsdetta områdebehandlingsverksamhet påsom

enligt17. Målet måste1990/91intensifieras se bl.a. :JuUytterligare utökas och
behandlingbehovvill ha och haruttalanden de intagnadessa att avvara som

erhålla sådan.skall kunna
utvärdering1992:06, haft i uppdragFängelseutredningen Ju göraatt ensom

haftkriminalvårdsreform, harefter 1974 ävenkriminalvården i anstalt årsav
sexual-behandlingbehovet särskildi klarlägga huruppdrag ärstortatt av

förverkligas.målsättningen börriksdagen angivnabrottsbedömda och hur den av
Verk-huvudbetänkandeöverlämnade i augusti 1993 sittFängelseutredningen
utred-överlämnade1994fängelsestraff SOU 1993:76. januariställighet Iav

sistnämn-1994:5. DetKriminalvård och psykiatri SOUslutbetänkandetningen
behandlingengällerutredningens förslag detinnehållerda betänkandet när av

kvinnor och barn.dömda för övergreppmän mot
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Fängelseutredningeñ inte finns verkligtkonstaterar inledningsvis det någotatt
sexualbrottsdömda bedrivsför den psykoterapibehandlingbelägg att av som

vissa undersökningar tyderolika framgångsrik, påenligt koncept är även attom
form minskad återfallsrisk.positiv effekt ikvalificerad behandling kan avge en

skallbetydande osäkerhet hur bästutredningen föreliggerEnligt om manen
framhåller forskningen på områdetsexualbrottslingar. Utredningenbehandla att

intensifieras.behöver
skallför sexualbrottavstånd från tanken dömtsUtredningen mänatttar som

skall uppfyllas alladet mål riksdagen uttalattvingas till behandling. Om som -
beräknarbehandling skall erbjudas sådansexualbrottsdömda vill hasom -

behandlingskapacitet för 200-250 intagna. Ut-det behövsutredningen att en
behandlingkvalificerad psykoterapeutiskframhåller det endastredningen äratt

för behandlingen bör, enligt utredningen,i fråga.bör komma Ansvaretsom
personal medverkakanpsykolog eller läkare,alltid ligga på även om annanen

sexualbrottslingarna. Utred-gäller påverkaoch spela viktig roll detnär atten
riktlinjer för hurKriminalvårdsstyrelsen allmännaföreslårningen upprättaratt

styrelsen skyndsamtskall bedrivas ochsexualbrottsdömdabehandlingen attav
utformas.behandlingen börhuröverväger

för behand-antagit handlingsprogramKriminalvårdsstyrelsen har nyligen ett
allaEnligt skalldömts för sexualbrott.lingen män programmet somsomav

särskilda vårdplatserterapi. Cirka 325sådan brottslighet erbjudasdömts for
anstalter i landet.inrättas tolv olikaskall på

Straffmätning12.2

12.2.1 Allmänt

längre utifrånpåföljd för brott intebestämmandet1989 skerSedan år enav
individualpreventiva hänsyn i detallmänpreventiva ochavvägning mellan

utgångspunkten förstraffvärde skall i ställetenskilda fallet brottetsutan vara
betydande för hänsyndet finnspåföljdsbestämningen samtidigt ett utrymmesom

omständigheter.till individuella
svårhetshänseendeförhållande ibrottspåföljdernas inbördes ärolikaDe numera

sålunda fängelseval påföljdbrottsbalken. Vid äruttryckligen reglerat i attav
skyddstillsyn. bådavillkorlig dom och Dessapåföljdsvårare änanse som en

§30svårhetshänseende kap. 1jämställda ifortfarandepåföljder däremotär
skyddstillsynvillkorlig dom ochfängelse ärbrottsbalken. Såväl att ansesom

§ brotts-§ och 28 kap. 1l kap. 5 27 kap. 1påföljder bötersvårare änsom
balken.

Enligt dennai 30 kap. § brottsbalken.påföljdsval finns 4Huvudregeln för
vid omständighetersärskilt avseendesitt påföljd fästavid valskall rätten somav
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straffvärdetalar för lindrigare påföljd fängelse. högt riktvärde årEttän etten
och mera fängelse prop. 1987/88:120 s.100. Som skäl föranses presumera
fängelse får domstolen, brottslighetens straffvärde och beakta denutöver art, att
tilltalade tidigare har gjort sig skyldig till brott.

straffmätninggrundläggande bestämmelsen finns i 29 kap. 1 § brotts-Den om
balken. Sålunda straff, enhetlig rättstill-skall med beaktande intressetav av en
lämpning, bestämmas inom för tillämpliga straffskalan efter brottetsdenramen

brottslighetens straffvärde. straffvärdet skall särskilteller När skall bedömas
denbeaktas den skada, kränkning eller fara gärningen inneburit, vadsom

tilltalade insett eller borde insett detta de avsikter eller motivha samtom som
han haft.

Vidare till försvarande förmildrande omständigheterskall hänsyn respektivetas
enligt 29 kap. 2 och 3 vad gäller för varje särskild brottstyputöver som
respektive föreskrivs för vissa fall. 2 § finns sålunda uppräkningvad Isom en

omständigheter försvårande, dvs. omständigheter ökar straff-ärav somsom
värdet. sig genomgående omständigheter hänför sig till detDet rör om som

ochkonkreta brottet. uppräkning finns i paragrafen exempel detDen utgörsom
kan förekomma försvarande omständigheter de uppräknade.alltså andra än
Avsikten emellertid uppräkningen skall inrymma de vanligaste ochär att mest
betydelsefulla omständigheterna.

Enligt paragrafens första stycke punkten sju skall försvarandesåsom omstän-
vid straffvärdet särskilt beaktas motiv fördigheter bedömningen ettav om

brottet varit kränka eller grundpåatt ras,en person en grupp av personer av
hudfárg, eller etniskt trosbekännelse eller liknandenationellt ursprung, annan
omständighet. finns anledning här erinra vi i Kapitel 11Det Brotts-att attom

utvidgasbalksbrotten och våld kvinnor föreslagit bestämmelsen såpåmot att
grund könden kommer omfatta motivet kränka någon påsätt ävenatt att att av

straffvärde.och sådant motiv normalt bör öka brottsatt ett ettanses
enligt 29 kap. § brottsbalkenVid straffmätningen skall domstolen dessutom 4

längre strafftid, tilltill det fråga återfall, vilket kanhänsyn ärta geom om
strafftid29 6 §§, vilket kan kortarepersonliga förhållanden kap. 5 och ge

29 §,påföljdseftergift och det fråga ungdom kap. 7respektive ärom om en
straff vad15-20-åringar kan få lindringarevilket kan innebära än äratt som

föreskrivet för brottet.

12.2.2 Straffmätningspraxis

fråga straffets bestämmandebakgrund 1989 lagändring iBl.a. årsmot omav
universitet,1992 professorn i Straffrätt vid Lundsuppdrog regeringen våren

straffmätningspraxis vid vissaKlette, undersökningHans göraatt grovaaven
bearbetning tillgängligavåldsbrott. Undersökningen skulle såväl avavse en

sammanfattandemeddeladestatistiska data domar. Engenomgångsom en av
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augusti 1994.slutredovisning överlämnades till justitiedepartementet i
SCBtillgängligt statistiskt material från Statistiska centralbyrånUtöver

1986-1993 undersökningsmaterialet bestått alla tingsrätts-avseende haråren av
våldsbrott.under 1989-1992 där huvudbrottet utgjortsdomar åren ett grovtav

motsvarandejämförelsematerial vid dessa domarSom har analysen använtsav
tingsrättsdomar från 1986-1988. begränsad undersökning vissaEnåren av
hovrättsdomar har också gjorts.

straffmätning vidsärskilt intresse analys tingsrätternasAv är rapportens av
förevarandevåldtäktsbrott. avsnitt misshandel har iRapportens sam-om grov

undersökningen behandlar miss-manhang betydelse främst i de delar som grov
också vissahandel offret varit kvinna. innehållerdär Rapporten samman-en

mord, och försökfattande fallbeskrivningar och typfall där brottet utgjort dråp
till brott offret varit kvinna.sådana och en

Våldtäkt

Även variation andelen fängelsedömda drar Hansdet förelegat vissen avom
likafängelsestraf i varitKlette den slutsatsen i andelen stort settrapporten att

reformperioden, under före 1989 årsunder hela dvs. såväl åren närmast som
Beträffan-efter, enligt 6 kap. § första stycket brottsbalken.vad gäller våldtäkt 1

§ stycket och det brottetde det mindre allvarliga brottet 6 kap. 1 andra grova
för för dra säkra slutsatser.1 § tredje stycket fallenär att

längd enligtdet gäller våldtäkt och fängelsestraffets harNär rapporten genom-
perioden med variationersnittet i varit stabilt under hela små på någrastort sett

och det brottetBeträffande det mindre allvarliga brottetenstaka månader. grova
Fängelsestraffen liggersäkrahar fallen alltför få för tillåta slutsatser.ansetts att

våldtäkt och för det mindrestraffskalan för normalgradenvid minimum på av
80straffen för våldtäkt kanallvarliga brottet. I fråga övernoteras attom grov

hela straffskalanstraffminimum. hardömts till fängelse Dessutomöverprocent
för detta brott använts.

inte förelig-fángelsestraffets längd,det, såvittI konstaterasrapporten att avser
däremot skiljertingsrätterna. Vadskillnader mellannågra större storasomger

sina domskäl straff-omfattning de itingsrätter i vilkenoch små är ettavger
mätningsresonemang.

graderna våldtälasbrott kanmellan de olikagäller gränsdragningenNär det av
följande noteras.

sexualbrotten, ivilkeni brottsbalken1983/84: 105 ändringI proposition om
uttalade departements-sexualbrottskommittés förslag behandlades,1977 års

borde bedömas Någonchefen s.k. gruppvåldtäkter närmareatt som grova.
betraktas gruppvåldtäktergärningar skulledefinition vilka typer somav somav

våld-definieras gruppvåldtäkterfinns inte i förarbetena. Idock rapporten som
Tjugofyra domar ihuvudgärningsman.täkter offer med än mate-ett enav mer
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definitio-enligt den nämndarialet gärningsmän, begått gruppvåldtäktavser som
begångna våldtäkten tingsrätternai fallen klassades denInte något avnen. av

fängelsestraffet ochvåldtäkt, och det längsta utdömda årtrevar sexsom grov
i fall,tingsrätternas domskäl saknas, förutom tvåmånader. I resonemang om

normalgraden våldtäkt.varför gruppvåldtäkterna hänförts till av
våldet eller hotet skett medEnligt departementschefen borde våldtäkter där

knivde fall våldtäkt därkniv normalt också brott. Av 44utgöra grovt av
1988-1991, emel-haft under harförekommit, tingsrätterna årenprövaattsom

våldtäkt. heller i derubricerat fall Intelertid domstolarna bara åtta grovsom
användande kniv orsak tillvåldtäkt gärningsmannensfallenåtta avgrov varav

rubriceradesbrottet grovt.att som
i vilken utsträckningUndersökningen innefattar också analys en par-en av

par-relationstraffvärde. definitionrelation påverkat brottets Rapportens ärav
tingsrättsmaterialetrelation.eller tidigare har haft sexuell Iharatt parterna en
fängelsedomarna.par-relationer vid 104 tillfällen ca 25förekommer procent av

straffmätningsresonemang, och detta40 fallen finns forml bara någonav av
tillmätas vidparförhållande börberör ofta vilken betydelse kontrahenternas en

kategoriskadock inte enhetlig ochbedömning brottets straffvärde. Praxis ärav
sextiotal fall med par-relation, däri olika riktningar vanliga. detuttalanden Iär

fängelsestraff dömtshar ofta relativt kortastraffmätningsresonemang saknas, ut
par-relationen,Enligt Klette verkar dettingsrätterna. Hans attutansom omav

straffvärde. påpekasi domskälen, vid vissa tillfällen sänkt brottets Detberöras
straffmätningen vid våldtäkt mycket komplex.dock i ärrapporten att

tillhänförts till normalgraden ellersådana fall därl övergreppen t.0.m.
i"mindre allvarligt brott" ifrågasätts detparagrafens andra stycke rapporten

straff-betydelsefulla doldapar-relationsfaktorn varit deinte mesten avom
straffmätning beträffande våldtäktsbrottet. lvid tingsrätternasvärdefaktorerna

våldförandetänkandetenligt Klette det gamladomskälen lyser Hansmånga av
våldförande i domskälen.används ordetigenom. enstaka domarI några t.0.m.

par-förhållande oftakontrahenterna hafttycks det faktum,Det att ettsom om
betrakta brottför gärningen enligt domstolenavgörande ärär ettatt somom

också ienligt andra stycket, anförs det rapporten.

misshandelGrov

både andelenframgår Klettesgäller misshandel HansNär det rapport attavgrov
genomsnittliga längd varit oförändrade underfängelsestraff fángelsestraffetsoch

fallen har påföljden bestämtsundersökta tidsperioden. fjärdedelarden I tre av
normalgraden.60 vid misshandel Närtill fängelse jämfört med procent avca

enligt 20fördelningen straffskalan ligger,det gäller på procentrapporten, av
fängel-minimistraffet fängelsefangelelsedomarna år och 45på procentett ca

mellan och två år.ettse
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lagförda kan inteden officiella statistiken misstänkta ochAv över personer
finnsi vilken omfattning kvinnor varit offer for misshandelsbrott. Detutläsas

statistikeningen motsvarighet i lagföringsstatistiken till vad gäller föralltså som
polisanmälda misshandelsbrott, där uppdelning efter b1.a. offretsgörsöver en

inriktad sådan redovisning,kön. Inte heller Hans Klettes påärrapport menen
frågainnehåller ändå viss sådan information i tingsrätternasrapporten om

fángelsedomar från 1991 1992.åren och
beträffande fängelsedomar avseendeSålunda redovisas i miss-rapporten grov

i 19 fallen.handel för 1991 kvinnor varit offer för misshandelnår procentatt av
kvinna varitgenomsnittliga fángelsestraffet för misshandel därDet engrov

jämfört med månader för sådan misshandel medoffret 19 månader 17 envar
offer.man som

Medmisshandelsbrott har skett kvinnor eller barn.Samtliga upprepade mot
flertalmisshandel i detta sammanhang misshandeln skettupprepad att ettavses

individ och under längre tidsperiod. Upprepadgånger mot grovsamma en
genomsnittsstraff 27,6 månader vilketmisshandel kvinna har påmot etten

månader för enstaka fall misshandel kvinna. Iinnebär 8,5 längre än motav en
ringa, vilket, enligt betyderfall har skadorna varitmånga rapporten, att uppre-

mycket straff vadpad misshandel kvinna leder till längre änettmot somen
har barnmisshandel högtskulle ha varit fallet. Enligt sårapporten ettannars

misshandel inte ökar straffetstraffvärde i sig upprepad nämnvärt.att
framgåravseende misshandel för 1992gäller fängelsedomar årNär det grov

for misshandeln i 24 fallen.kvinnor varit offer procentrapporten att avav
Åttiofem kvinnorna hade misshandllats i sitt hem.de misshandladeprocent av

Mord, dråp och försök till sådana brott

fallbeskrivningar typstraff be-innehåller också vissa medKlettesHans rapport
och försök till sådana brott.träffande brotten mord och dråp

År mord till fängelsestraff.tingsrätt för Dess-1992 dömdes 21 personer av
till mord. Tolvdömdes för medhjälp :dessatvåutom personeravpersoner
kvinna. Ytterligare dömdesmord/medhjälp till morddömdes för twå mänen

offrest kvinnahustrun/sambon. fall därför mord till Depå partner envaren ny
följande fallbeskrivningar.redovisas i medrapporten

knivhugg f.d. sambo två falll-2 dödar medMan
knivhugg sin moder3 dödar medMan
knivhugg kvinnlig bekantdödar med4 Man

med gevärsskott sambo5 Man dödar
dotter 30 kniv-50 knivhugg och 7-årig med6 dödar hustru medMan caca

hugg
strypning; hänsymslöshet, farlig-18-årig obekant flickadödar7 Man genom

het, grymhet, våldsverkaresvår
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8 dödar f.d. fru 12 knivhugg; självförvållat vid brottetMan med rus
9 19-åriga efter långvarig planering tillsammans kvinnaTvå pojkar dödade en

strypning dömdes för medhjälp till mordet kvin-med Man pågenom rep.
f.d. främst grund planeringen 20-hans hustru brottet. Ennan av av- -

årig pojke dömdes för medhjälp till mordet, också grund planeringen.på av

bestämdes straffet till fängelse tio i 6-8 till fängelseI 1-5 år,nummer nummer
livstid. 19-åriga pojkarna till fängelseI 9 dömdes de två årpå sexnummer

tiostraffet nedsatt med hänvisning till pojkarnas ålder, till fängelsemannen
20-åringenoch till fängelseår år.sex

typfall straffmät-redovisas följande 5 förI på sättrapporten nummer som
ningen för straffminimum fängelse tio och 8 typfall för straff-år nummer som
maximum fängelse livstid.på

Typfall fängelse dödar sambo med hagel-strajjfminimum tio âr: Man två
gevärsskott; relationsproblem.

Åtal: Å livet. Därvidhar skjutande med hagelgevär berövat Mgenom
Å början i hus och dess altan slag,har tillgått till påså, att ett genomen

tillfogat svullnader och missfärgningar främstslitande och knuffande M
deli ansiktet, därefter omedelbart utanför husets med uppsåtvästra att

befann sig idöda henne skjutit hagelsvärm henne medan honmoten
ochnärheten varvid träffat främst hennes högrahonom, svärmen armav

där skottskada, och slutligen uppfarten tillorsakat svårartad på grann-
i halshuset dödat henne skjutande hagelsvärm hennesgenom av en

varvid dödande skador i svalg, skallbas ochhan tillfogat henne strupar,
hjärnans bakre delar.

Straffvärdebedömning: "Vid bedömningen brottet kan anses varaom
mindre omständigheter in. Som förmildrandeskall samtliga vägasgrovt

degärningen uppenbarligen föranlettsomständigheter bör noteras att av
Åi samboförhållandet och varitrelationsproblem förelegat attsom

för gärningen. Som försvårande börnedstämd grund härav vid tidenpå
Å förstamed skjutvapen och efter detgärningen begåttsatt ettses

grannfastighet slutfört gärningen,följt efter till och därskottet M en
försvå-uppenbarligen redan varit allvarligt skadad. SomM dåtrots att
kvinnaomständigheter bör brottet riktatsrande även noteras att mot en

misshandlats och hindrats lämna bosta-har flera barn och attsomsom
beskjutits. Vid sammanfattande bedömningden innan hon anseren

Åmindre skall alltsåtingsrätten brottet inte kanatt grovt.anses som
för mord."dömas

Å föroch strajjânätning: har tidigare inte lagförts brott. lPáföljdsval
rättspsykiatriskföreligger personundersökning, §7-undersökning,målet

socialstyrelsens rättsliga råd denundersökning och yttrande överav
undersökningen.rättspsykiatriska -
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Å påföljd enligtskall ådömastill bedömningföranleder inte än attannan
omständigheternaför Tingsrättenallmänna regler brottet. varaanser

år." tingsrätt,till fängelse tio Luleåsådana straffet bör bestämmasatt
250/92DB

f.d. fru med tolvfängelse livstid Man dödarTypfall strajñnaximum på
knivhugg.

Åtal: därvidberövat livet. D haruppsåtligen Mhar i lägenhetD en
knivhugg ii och buken tvåtio knivhugg bröstettilldelat M samt ryggen.

bukhålan skadatbröstkorgen ochSex knivhuggen har samtpenetreratav
avliditmagsäcken. harmellangärdet och Mlungan,hjärtat, vänstra av

skadorna i hjärtat.
rubriceringbedöma brottetsdet gällerStramärdebedömning: "När att

till början klarlagt Dväljas detpåföljd skalloch vilken är attensom
hadehan ocksåi fred ochhade lämna Munder lång tid vägrat attatt

Utredningen visar ocksåvid flera tillfällen.hennemisshandlat och hotat
hon kändekvinnojouren och uttalatmedhade haft kontaktM attatt oro

Om-för få ifred.nyligen bytt låssituation och honför sin attatt vara
för provokationblivittyder inte på Dständigheterna vid brottet utsattatt

besinna sig. ställethade Isituation då han svårtutfört dådet ieller atten
hade givit efter ochutförde dådet fastän Mhandet klarlagt sagtär att

tyder således påOmständigheternafölja med honom.hon skulle attatt
Dådetdöda M.beslutenuppsökte lägenhetenredan hanD när attvar

vädjan-fullföljdes dennesochinför på Mpåbörjades ögonen trotssonen
skall bedömasbrottetanförda leder till slutsatsenden. Det att som

mord."
inte i kriminalregistret.förekommerPáföüdsval och strajjinätning: D

gärningen under påverkanbegåtthan inte har§-intygI 7 attett avanges
hinderföreligger absolutdet inte någotpsykisk störning,allvarlig atten
underbegångetpåföljd, brottetfrihetsberövande ärutdömandeför attav

förelig-bedömning interättspsykiatriskskäl försjälvförvållat och attrus
ger. -

skallpåföljdenanfördaövervägande detfinner vid"Tingsrätten attav
6:1avdelninglivstid." Göteborgs tingsrätt,till fängelsebestämmas

216/92DB

211992 framgårfängelsedomar for årtingsrätternasanalysenAv att perso-av
falloffret i sju dessafängelsestraff ochför dråp tilldömdesdetta år att avner

kvinnagärningsmannenfallhustru/sambo. Igärningsmannens tre envarvar
tilloffretfallmake/sambo. ytterligareoffret Ioch hennes partnerett var en ny

de fallen därkvinna ochoffretsju fallen därhustrun/sambon. De treenvar
följande fallbe-medredovisas ikvinnagärningsmannen rapportenvar en

skrivningar.
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1 Man dödar sambo med knivhugg; bådatvå alkoholmissbrukare fängelse-
år månadersex sex

2 Man dödar sin hustru med i panik och svartsjuka fängelse 7 årstenar; -
3 dödar f.d.Man hustru med knytnävsslag i huvudet; brutal gärning; måls-

ägandens hjälplösa tillstånd benbrott fängelse 7 år; 5 månader förverkat-
dödar4 Man sambo med 10 knivhugg; raseri då målsäganden ville övergeca

dömdeden fängelse 8 förmildrandeår; omständigheter BrB 29:3 2p-
5 dödarMan sambo med flera knivhugg; svartsjuka m.fl. slitningar i äkten-

skapet fängelse åtta år-
6 Man dödar hustru kvävningmed och knivhugg; provokation från målsägan-

den med kniv; båda alkoholberusade fängelse åtta år-
7 dödar f.d.Man sambo med knivhugg försöker f.d.och döda sambos nya

sambo med knivhugg; provokation: försök till dråp fängelse 9även år-

a-b Kvinna dödar sambo respektive make i kraftigt alkoholpåverkat och uppre-
tillstånd fängelse årtat sex-

Kvinna dödar f.d. make knivhugg;med minns inget fängelse åtta årc -

Nr 5 redovisas i typfall för straffmätningen och med följanderapporten som
beskrivning.

Typfall fängelse åtta år: Man dödar sambo med flera knivhugg svart--
sjuka och slitningar i äktenskapet.

Åtal: har i lägenhet i anslutning till han målsägandenatt utsatten -
förN besinningslös misshandel i form våld hennes kroppgrovt motav

och ansikte med kniv stuckit ihenne i flank iochvänsterryggen,-
knivsticken i harEtt bröstkorgsväggensätet. trängtav ryggen genom

och i höger lunga orsakat akut blodutådring i målsägandenssamt
lungsäck. knivsticken iEtt har djupt in i bäckenet hossätet trängtav
målsäganden och tvärdelat blodåder, vilket lett till akut blodutå-storen
dring i bukhålan. Knivsticken i målsägandens och har medförtsäterygg

målsäganden avlidit till följd inre förblödning. Därigenom har Jatt av
berövat livet."N

Stramärdebedömning: "Huruvida brottet rubricera mordär att som
eller dråp skall med hänsyn till samtliga omständigheter vidavgöras
gärningen. rubriceringenFör mord talar N dödats medan hon tillatt
följd berusning befunnit sig i praktiskt försvarslöst tillståndett tagetav
och skeendet varit förhållandevis utdraget med möjlighet for tillJatt

Åbesinning och eftertanke. andra sidan beakta alltär Jatt att trots
handlatgenomgående i svårkontrollerbar affekt och dödandet sittharatt

i misshälligheter, slitningar och Svartsjuka. Tingsrättenävenursprung
vägande de omständigheter föranledertyngstanser vara som

brottsrubriceringen dråp. "
Páföljdsval och strajjinätning: rättspsykiatriskhar genomgått under-
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åtaladeframkommit denEnligt vad därvid har gär-sökning i målet.
Påföljdenallvarlig störning.påverkan psykiskbegåtts underningen av

såtillvida funnitsfängelsestraff. Ehuru brottetinte blikan än ettannan
gärningensdråpkunnat betecknasmindre det ärgrovt att somvara

tillfängelsestraffets längd måste bestämmasstraffvärde högtså att mer
avdelning 14:1 DBtingsrätt,minimum." Stockholmsstadgatän

1398/92

År fallenförsök till mord.tingsrätt för I1992 dömdes tio tre varavavpersoner
offrethustru/sambo. ytterligare fallIoffret gärningsmannens partnerett var ny

ikvinna redovisasfallen där offrethustrun/sambon.till De rapportentre var en
fallbeskrivningar.med följande

skadalivsfarlighagelgevärsskott f.d. sambo;avlossade två1 Man mot -
månaderfängelse två år sex

strypförsökallvarlig skada;sovande sambo;i buken på även2 knivhuggMan
fängelse årsex-

gärningenintelivsfarligt; svartsjukasambo; görknivhugg i buken på3 Man
mindre fängelse årsexgrov -

följandemedtill fängelse femför mordförsök årkvinna dömdes årEn samma
livsfarlig skada:knivhugg i sär-Kvinna flerabeskrivning i rapporten: man;

misshandel.personlighet;präglad även
År offrettill dråp. sju fallför försök Idömdes 231992 envarpersoner

hustrun/sambon. Fallbe-tilloffretytterligare fallkvinna. I partnerett nyvar
kvinna:offretskrivningar i därrapporten var en

fängelse årlivsfarlig skadakvinna;i halsen bekantknivhugg på1 Man tre-
sparkar;livshotande;fru slag och ävenhalsen2 påMan samtstrupgrepp om

fängelsemisshandel årolaga hot och tre-
narkotikabrottmedvetande;sambo; förlorat även3 Man påstrupgrepp -

fängelse årtre
alkoholist;mod;livsfarlig skada; hastigtsambo;knivhugg i buken4 Man

fängelse årolaga hotäven trem.m. -
efter-sambo fönster;kasta f.d.och försöktknivhugg5 Man utanut genom

misshandel fängelse årsvartsjuk; återfall;tanke; även tregrov -
livsfarligStrykjärn;med knytnävar ochf.d. fru, slagstrypförsök på6 Man

fängelse fyraåterfall årskada; -
livsfarligaväninna;sambo och hennesf.d.knivhugg i bröstet på7 Man

överträdelsevåldsbrott;återfall iaffekt; ävenskador; i stark upprepat av
fembesöksförbud fängelse år-

tillförsökvidtypfall för straffmätningenredovisas iNummer 4 rapporten som
beskrivning.följandedråp med
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Typfall fängelse knivhuggår: Man i buken sambo livsfarligpåtre -
skada; hastigt mod.

Åtal: har i VillafastighetH med berövauppsåt L livet hållit ochatten
tryckt kniv hals varvidL:s stycken ytliga hudskadormot treen upp-
kommit därefter tilldelat L knivstick hennes buk. Kniv-samt ett mot
sticket har bukväggen in i och levern medpasserat genom genom om-
fattande blödning följd. förFara liv har förelegat.L:ssom

Strajivärdebedömning: "Tingsrätten finner H tilldelat Lutrett att ett
djupt, livsfarligt knivhugg i buken. Han måste ha insett skadan kundeatt

livsfarlig. Hzs skildring sin sinnesstämning huggetnärvara egen av
utdelades liksom hans handlande efter gärningen visar i fallhanatt vart
varit likgiltig för utgången och alltså visshet skadan skulleatt attom
leda till döden inte skulle ha avhållit honom från gärningen. H påär
anförda skäl övertygad ha försökt döda L. Gärningen haattom synes
utförts i hastigt imod ögonblick besinningslöshet och har beståttett av
i enda hugg. Tingsrätten finner omständigheterna sådanaärett att att
gärningen inte bör bedömas försök till mord försök till dråp."utansom

H dömdes också för olaga hot, olaga vapeninnehav och olovlig kör--
ning. -

Pdföljdsval och strajüinätning: förekommerH i kriminalregistret under
avsnitt 1988. Enligt §-intyg7 finns inget tecken påtre senast ett psy--

kiatrisk störning hos föreH eller under brottet lider alkoho-Hmen av
lism.

"Den enda påföljd kan komma i fråga för fängelsestraff."H är ettsom
Eskilstuna tingsrätt 593/92DB

Vi redovisar nedan i avsnitt 12.4 anledningvåra överväganden och förslag med
KlettesHans undersökning.av

12.3 Behandling dömda förmän övergreppav

kvinnormot

l2.3.1 påföljdssystemetAllmänt om

Vid allvarliga sexualbrott och misshandelsbrott fängelsestraff normalpåföljd.är
endastInte gärningens straffvärde tala förbrottets allmäntävenutan art anses

sådan påföljd för misshandelsbrott domstolen harnormalgraden. Högstaen av
vid flera tillfällen också uttalat misshan-utgångspunkten vid påföljdsvalet föratt
delsbrott normalgraden fängelsestraff.ärav

I 1988NIA 156 prövades frågan misshandelval påföljd för mots. om av
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misshandlat sintillfällenvid fyrafann styrktDomstolarnahustru. att mannen
blåmär-tillfogatsvarigenom hon smärta,knuffarsparkar ochmed slag,hustru

övergåendetillfállena,åtaladevid deblodutgjutning och,ken och ett enav
ofredandeskyldig tillgjort sigocksåhadehörselskada. Mannen uppre-genom

under dygn. Mannensmellanrummedtelefonpåringningar tätapade tre person-
medkontaktsynpunkt skötsam,social näraförhållanden från parternasliga -

påföljdingripande änutvisa någon14-årige ansågs att merasongemensamme -
fortsattavhållas frånskulleförbehövasinte tordevillkorlig dom att mannen

förhållanden,personligautgångspunkt i hansmedskälbrottslighet. De som,
till brot-med hänsyndock,påföljd, ansågsvaldesfängelsetalade attmot som

påföljd tillämpa-motiverade kundetyngdenha deninte attattart, annantens
An-månader.fängelse tvåpåföljden tillbestämdedomstolendes. Högsta-

avgörandet.eftertillkommitstraffmätningsreglerna harmärkning: de nya
fängelseskyddstillsyn jämtepåföljdfråganprövades1994 469I NJA oms. -

hustrumiss-upprepadförsamhällstjänstföreskriftskyddstillsyn medeller om -
periodfor underåtaladesfrihetsberövande. Mannenhandel olaga att avsamt en

imisshandlat sin hustrutillfällen haflertaloch vidregelbundettvå år ettca
knu-ellermedslaghade bestått öppenVåldet,hem.deras avsomgemensamma
Detoch blåmärken.hade orsakat smärtahuvudet och kroppen,hand motten

isin hustrulåst inhadebestod i paretsfrihetsberövandetolaga att mannen
fallihållit fast henneoch därined henneoch sängen vartsängkammare motat

hennetilldelathan ocksåhadehållit fast hennedet hanUnderhalvtimme. atten
hade orsakat smär-Våldetansiktet ochträffat i vänsterslagminst två arm.som

myckethustrunochBådeblånader.ömhet och mannenunga,varta, mannen-
hadesigi och förmisshandelsbrotten ettdomstolen ansåg20 Högstaår. att-

personligaframkommitvadtillstraffvärde. Med hänsynhögt mannensomsom
socialför-öppenvårdsverksamhet iiviss tiddeltog sedanhanförhållanden en-

hade förbättrats,och hustrunmellanrelationenregi,valtningens man-mannen
barnsmåtvåhustrunssina ochvårdnandenfåtthade gemensammaomnen nu

samhällstjänstföreskriftmedskyddstillsyndomstolenfann Högsta att om-
ellerstraffvärdegärningarnasVarkenpåföljden.lämpligastedenframstod som

bestäm-domstolenpåföljd.sådan Högstauteslutabrottslighetens ansågsart en -
med verk-sambandiföreskriftmedskyddstillsyntillpåföljdende att mannen
arbetsplanenligt160 timmarioavlönat arbeteutföraskulleställigheten en

skullepåföljdvaltsfängelse hadeOmfrivårdsmyndigheten.upprättad somav
ådömts.månader hafängelse sex

före-domstolsinstansernafall i de lägreitid har detUnder vartsenare --
och andramisshandel övergreppskyldiga tillsig motgjortkommit mänatt som

kontraktsvård.s.k.tillkvinnor dömts
formkvalificeradpåföljdsform äringenKontraktsvården utgör utan enegen

använd-tillkommaavseddPåföljdenföreskrifter. ärskyddstillsyn med attav
eller någotberoende medelmissbrukdet kansådana fall därning i antas att av
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särskilt förhållande påkallar vård eller behandling har bidragit tillannat attsom
har begått brottnågon 29 kap. 9 § punkten brottsbalken. Om den tilltaladetre

då förklarar sig villig undergå lämplig behandling skall kontraktsvård kunnaatt
användas. åläggs i domenHan den avsedda behandlingen. Om dengenomgåatt
planerade behandlingen i avgörande grad har bidragit till påföljden bestämtsatt
till skyddstillsyn i stället för fängelse, skall i domslutet hur långträtten ange
fängelsestraff skulle ha ådömts för den händelse fängelse i stället valtssom som
påföljd 28 6kap. § brottsbalken. Om dömdeden inte fullföljer den avseddaa
behandlingen kan skyddstillsynen beslut domstol med fängel-ersättasgenom av
se.

I propositionen med förslaget till kontraktsvård prop. 1986/87: 106 anförde
departementschefen påföljdsformen huvudsakligen borde få aktualitet detnäratt

fråga brott har samband med alkohol- och narkotikaproblem,är om som men
både principiella och praktiska skäl talade tanken utesluta kon-att mot att

traktsvårdsarrangemang för andra fall där förhållandena påkallade vård eller
behandling. Departementschefen inte hindersåg något utvidgad formmot att en

kontraktsvård tillämpas, förhållandena i enskildadet fallet det lämp-görav om
ligt, i fall exempelvis kleptomani eller exhibitionism och vissa formerav av
incest, det i det sistnämnda fallet för-även måste krävas brottet ärattom av
hållandevis lindrig borde gälla också för vissa fallDetsamma andra dåart.
brottet har samband med psykiskt insufñcienstillstånd eller slagett ett annatav

detta inte så allvarligt sluten psykiatrisk vård kommer i fråga prop.är attmen
35 Riksdagen delade departementschefens bedömning, vid sin be-s. men

handling ärendet tillade justitieutskottet det utgick ifrån bestämmelser-att attav
kontraktsvård får tillämpning i frågaendast undantagsfall i andrana om om

missbrukare JuU 1986/87:32 24.ängrupper s.
I propositionen avvisades tanken särskild straffvärdegräns tillämp-förpå en

ning kontraktsvård. Enligt departementschefen kunde det generellt settav vara
naturligt kontraktsvård inte tillämpas i fall påföljdenregel däratt som annars
skulle ha blivit fängelse i eller denne uteslöt inte det itvå år attmer, men
praktiken ändå skulle kunna förekomma fall motiverar frånundantag så-som en
dan princip prop. 36.s.

finns ingaDet bestämmelser vilken form behandling väljasskallom av som
vid kontraktsvård. missbrukareFör kan sålunda alla former missbrukarvårdav
och behandling utnyttjas, alltifrån poliklinisk vård till vård i slutnaöppenannan
former. propositionen framhölls i visserligenI de sällsynta fall då kontrakts-att

tillämpasvård för andra lagöverträdare dem med missbruksproblem metodi-än
ken i högre grad till förhållandenamåste i det enskilda fallet prop.än anpassas

46.s.
finnsDet anledning här också beröra i frågavad gäller vård ochatt som om

behandling för psykiskt störda lagöverträdare.
Sedan gammalt gäller regler straffrättslig särbehandlingom av personer som
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allvarliginflytandegärning underbrottsligskyldiga tillgjort sighar av enen
januarii kraft den 1brottsbalkenändringar i trättstörning. Efterpsykisk som
allvar-påverkanbrott underbegåtthargäller följande. Den1992 ett av ensom

till fängelse.inte dömasbrottsbalken6 §får enligt 30 kap.psykisk störninglig
tillskall överlämnasden dömdebeslutai stället3 § kanEnligt 34 kap. rätten att

sjuk-intagenhan påpåkallatdet i övrigt ärvård, ärrättspsykiatrisk att enom
ochfrihetsberövandemedförenadvård,psykiatrisk ärvårdsinrättning för som

upphörande skallvårdensbeslutafall kansådant rättentvång. För att varaannat
Över-domstols försorg.utskrivningsprövningsärskildberoende genomav en

i frågaparagraf kommaenligtvård kanrättspsykiatrisklänmande till samma
påverkanunderbegått brottetvisserligen intebeträffande denockså enavsom

sådangrundvårdändå behöver påpsykisk störningallvarlig av enmen som
utskrivningsprövning.särskildförordnasemellertid intefårstörning. Då om

kriminalvårdeninomvård intagnapsykiatriskgäller förordningDen avsom
vård.slutenellerantingeni form öppenPsykiatrisk vård kanföljande.är avges

frivillig vård och tvångs-skiljer mellanvårdenpsykiatriskaden slutnaInom man
1991 128lagen 1delstvångsvården regleraspsykiatriskavård. Den om:genom

rättspsykiatrisk vård. Den1991:1129tvångsvård, dels lagenpsykiatrisk om
tilldomstol överlämnats rätts-tillämplig denpåsistnämnda lagen är avsom

verkställighetdem undergårfrågaockså ipsykiatrisk vård, avsomommen
vård.sig sådanpsykiatrisk vård motsätterslutenfängelsestraff och behöver men

fängelsestraff kanverkställighetundergårpsykiatrisk vård för denSluten avsom
följersamtycke föreligger. Dettastånd ocksåtill näremellertid komma av

före-anstalt.kriminalvård i Där1974:203i 37 § lagenbestämmelserna om
vårdas enligtskalloch sjukvårdhälso-behöverintagenskrivs an-att somen

denbehövs, beslutadetkan läkaren,Därvidläkare. attvisningar omges avsom
sjukhus.till allmäntskall förasintagne över

i 1974 årssin grundstraffverkställighet harlagstiftningennuvarandeDen om
denfickintagnaförreform lågdennakriminalvårdsreform. Före ansvaret att

kriminal-väsentligti allt påbehövdebehandling depsykiatriska vård och som
princip fastgrundläggandereformen slogsnämndavården. Genom den som en

vårdin-ochsamhällets stöd-tillhaintagna skulle rättkriminalvårdensatt samma
principnormaliseringsprincipen. Dennaden s.k.andra medborgare,satser som

berättigade tillintagnadeservicetillgodosedd denbästansågs varsomom
sådanförnormalt harde samhällsorgantillhandahållaskunde ansvaretsomav

därfallför sådanaendastskulle haKriminalvårdenservice. egna resurser
därellermedverkanmyndighetersandrahinderfrihetsberövandet utgjorde mot

verksamhet.rehabiliterandekriminalvårdensgrund ihelt hade sinstödinsatserna
vårdvård, dvs.psykiatriskslutenförKriminalvården har inga resurseregna

vårdenför densjukhus. Ansvaretbehandling påinläggning ochförutsättersom
sjukhus.inläggninginte påförutsättervårdenlandstingen.ligger Den öppnapå
anstaltervissavård ochför sådanhar vissaKriminalvården resurseregna
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finns i dag särskilda psykiatriska avdelningar.
principerDe har redovisats för vården och behandlingen brottslingarsom av

psykiskt störda gäller naturligtvis brottslingen dömts förär oavsettsom om
sexualbrott eller andra riktar sig kvinnor eller hanövergrepp motsom om
avtjänar straff för helt brottslighet.annan

Tidigare dömdes befannsdel dem skyldiga till sexuella över-storen av som
till sluten psykiatrisk vård. Sedan början 1980-talet har antaletgrepp av perso-

dömda till fängelse för kraftigt.sexualbrott ökat Under 1986-1990årenner
dömdes i medeltal 256 huvudpåföljd och huvudbrott tillårpersoner per
fängelse för sexualbrott. jämförelseI med 1980-1985 medeltal 153åren perso-
ner 67-procentig ökningkan fangelsedömda för dessa brott noteras.en av
Under motsvarande perioder har antalet dömda till sluten psykiatrisk varitvård
i oförändrat.stort sett

Sedan början 1950-talet har också antalet kriminalvdrdsanstaltintagna iav
lagförts för sexualbrott stadigt ökat. Kriminalvårdsstyrelsen särskildagörsom

studier angående sexualbrottsdömda. Sedan det första mättillfallet 1987 harår
intagna dömts för fördubblats,antalet sexualbrott medan den totala intag-som

ningen har ökat med 20 Sålunda fanns i 1987 intagnaseptember 159procent.
dömts för denna brott. 1989 till 226I september hade antalet ökattypsom av

för den oktober 1993 till 327 intagna.1 uppgåatt
Medianstrafftiden för de intagna den oktober 1993 intelvar om man-

beaktar de livstidsdömda och månader. Gruppen hade jämförtårtre sex en,-
intagna,med andra förhållandevis hög medianålder, 37-38 Relativtår.grupper

få under 25 knapp tredjedel de intagna utländska medborgare.år. Envar av var
Av de sexualbrottsdömda hade drygt hälften gjort sig skyldiga till våldtäkt eller

våldtäkt.grov
specielltEtt problem det gäller intagna kriminalvårdens anstalter,pånär som

fördömda sexualbrott, dessa ofta för våld, hot och trakasserierär är utsättsatt
från medintagna. vanligaste skydd dem placering i frivil-Det sättet äratt ge
lig isolering s.k. ro-avdelningar. sexualbrottsdömda för närvarandeDe är

kriminalvårdsanstalter.utplacerade 50-talpå ett
Under har dock allt del de sexualbrottsdömda koncentre-år störresenare en av

till särskilda avdelningar anstalter. Sådana avdelningar finns ellerochrats
planerasvid kriminalvårdsanstalternaHärnösand, Kristianstad Centrum,Kalmar,
Malmö, Mariefred, Norrtälje, Skenäs skyddoch Skogome. Behovet mot tra-av
kasserier inte börjat inrätta särskildadock huvudanledningen till harär att man
avdelningar anstalterna. Syftet med avdelningarna främst dessa skallpå är att
kunna erbjuda intagnade adekvat psykoterapeutisk behandling. Längst i ut-
vecklingen i fråga behandlingsverksamhet Skogomeanstalten kommit.harom
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behandlingsprogramKriminalvårdsanstalter med12.3.2

för gärningsmän.finnsde verksamheterföljande beskrivsdet någraI somav
redovisasfullständig. DetanspråkRedovisningen dock inte pågör att somvara

sexualbrott enligtförbehandling dömtsallt sikteframför på mäntar somav
också dömtsbehandlingsresurser erbjudsVissa män6 kap. brottsbalken. som

kvinnor.våldsbrott riktadeför andra mot
krimi-vid flertalbedrivssexualförbrytarebehandlingVård och ettnumeraav

ambitionsnivå.utformning ochvarierar tillVerksamhetennalvårdsanstalter.
kriminalvårdsanstalten Skogome.vidverksamheten bedrivsomfattandeDen mest

förSkogomeanstalten dömdavid övergrepp60-tal de intagna ärEtt motav
deltid anstalten. Detjänstgör påfyra psykologerkvinnor och barn. Tre eller

Verksamheten inleddespsykodynamisktarbetar utifrån synsätt.ett som en
har sedermeraprojektform denförsöksverksamhet i permanentats.men

beredda genomgåSkogomefinns vidalla sexualbrottslingar ärNästan attsom
behand-kontinuerligt plats förbegränsade. Man harterapi, ärresursernamen

i psykologsamtalterapi deltargenomgårling 20-25 De enpersoner. somav
har gåttbehandlingen år. Dengenomsnitt två-trevecka. pågårtimme I somper

terapin psykotera-frigivning fortsätta hosefteri terapi anstalten kanpå samma
tillmöjligt med hänsynpraktisktövervakningstiden, detunder ärpeut om

psykoterapeut.terapii hos någonfall får hanreseavstånd I annat annanm.m.
övervakningenefter detkontakt kan förekommaViss uppföljande även att upp-

hört.
kriminalvårds-1989 vidinrättadesavdelning med platser årsärskild åttaEn

intagna påsexualbrott. Dedömts förHärnösand för intagnaanstalten som
avdel-avdelningar. Påintagna andraingen kontakt med påavdelningen har

tim-har vissutlänningar. psykolog,andel Enningen finns vanligen stor somen
vill hapsykoterapi.individuell Denbedrivertjänstgöring vid anstalten, som

föreläs-anordnardet ändamåletförst erkänna sitt brott. Förterapi måste man
förekommer.enskilda samtalgruppsamtaldiskussioner. Såvälningar och som

vårdpersonal.gruppsamtalen deltarVid även annan
långtidsdömdaföreträdesvisMariefredKriminalvårdsanstalten emottar unga

anstaltensexualbrottslingar. Itjugolagöverträdare. Anstalten kan emotta ges
medpsykologdeltidsanställdbrottslingar. Enpsykoterapi för dessaindividuell

besöker anstaltenkonsultpsykolog,80 tjänstgöring och sexprocents somen
verksamheten ärErfarenheternabehandlingen.förtimmar vecka, avper svarar

behandling,erbjudsanstaltenplaceras påsexualbrottslingarföljande. Alla som
avböjererbjudandet. De70-80och dessa brukar procent acceptera somav

Behandlings-de begått brottet.förnekarbehandling i allmänhet deär attsom
vederbörandehur längebl.a. beroende påfrån halvt till fyratiden växlar år,ett

underpsykolog kan hasexualbrottslingari anstalten. antalintagen Detär en
fyrasigi allmänhetdet kan röraför olikabehandling växlar ompersoner, men

fem personer.-
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behandlingsprojektKalmar finns sedan 1991kriminalvårdsanstalten årVid ett
ordinarieutformad tiovåldsbrottslingar. Behandlingen såför sexual- och är att
Avsiktenhögst 15 intagna.individuella parsamtal medbefattningshavare har

och de faktorerbearbetning brottetfå till ståndmed samtalen är att somaven
Behandlingstiden minst ochhandlingen.till brottsliga ärledde fram den ett ett

besöksAnstaltenhandledning för öka kompetensen.Personalen fårhalvt år. att
projektet. Omdeltar ibedömer de intagnaregelbundet psykiater somsomav en

behandlingkortare sådanpsykoterapi kanfall föreligger behovdet i något enav
i Kalmar.psykiatriska klinikenvidges

för sexualbrotts-avdelning med platsersärskild 141992 inrättadesjuniI en
kom-får ansökaNorrtälje. intagnakriminalvårdsanstalten Delingar vid attom

deavdelningenplacering ärförutsättning för påtill avdelningen. En attma
och intagnaAvdelningen fullbelagdbehandling förekommer. ärdeltar i den som

avdel-andramed intagna pådit. gemenskapfå komma Någoni kö förstår att
aktiviteteri vardagligaträninginte. Behandlingen bestårförekommerningar av

vardagliga aktiviteterna.träningen i dehandharpsykoterapi. Vårdarpersonaloch
finns olikaverksamhetenutbildning. IpersonalenplanerarMan att merage

intagna,gruppterapi för dei första handbedriverManpsykologresurser. men
individuell terapi.förockså vissadet finns resurser

sedanförstartades något årKristianstad CentrumkriminalvårdsanstaltenVid
skallsiktför sexualbrott. Pådömdaför intagnabehandlingsprogram ärett som

innefat-för sådana intagna. Programmetanstaltenplatsersamtliga på reserveras
kombinerasanstaltenBehandlingen isexualundervisninggruppterapi,tar m.m.
bearbetningpsykoterapeutiskfördjupadmöjliggörainternatvistelser förmed att

empatiträning.offerfokuseradmed

sjukvårdenBehandling inoml2.3.3

liderochför brottdömtsfårSom framgått av ensomperson somovan en
1984Sedan årrättspsykiatrisk vård.tillstörning överlämnaspsykiskallvarlig
medgruppterapiregelbundenSigfrids sjukhus i Växjövid S.tförekommer

kombine-Terapinrättspsykiatrisk vård.tillöverlämnatssexualbrottslingar som
förne-brytabehandlingensamtal. Syftet med ärenskildamed att mannensras

finna sätthjälpa honombeteende ochinsikt i sitthonomkande, atteget nyage
ochtill mellanregelBehandlingstiden uppgårkonflikter. trehanteraatt som

tjugotalHittills harbehandlingstider förekommer.längrefem ettår, ävenmen
behandlats.patienter

Även sjukvår-allmännadenbedrivs inomrättspsykiatriska vårdenutanför den
kanstörningar. Härmed sexuellavårdvarierande resultatden med personerav

olikabegåttgruppterapi förbehandling med mänsärskilt dennämnas som
psykoterapiinstitutlandstingsStockholms länsbedrivits vidsexualbrott harsom

verksamhetendeltagit ihittillsStockholm.RFSU-kliniken Dei mänoch vid som
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heterosexuellhafthar huvudsakligenvarit mellan 21 och 50 Dehar år. en
varie-utbildningsnivå har varit mycketsociala situation ochläggning. Männens

iSamtliga deltagandevarit fördel i terapin. mänrande, vilket ha varanses en
tidsbegränsad tilli princip varit år,livssituation. Terapin harkrisartad etten

tid.vecka under årsoch halv timmeoch terapisessionerna ettpervar en en
terapin,halvt eftergjorts till och årUpptöljningsstudier, har två ettsom upp

ihar återfallit brott.visat intehar någon männenatt av
behandlas förframför allt våldtäktsmän börhurOlika åsikter råder attom

användesförsta hälftförhindras. Under 1900-taletsåterfall i brottslighet skall
sexual-behandlingobetydlig omfattningkirurgisk kastration i inte avsomen

den allmänna debattenövergivits. Ibehandling har sedermeraförbrytare. Denna
kastrering","kemiskhormonbehandling,tid ofta olika formerhar på avsenare

sexualbrottsligheten. Dettill medtänkbart komma rättanämnts sätt attettsom
behandlingenled ikan användasmetoden i första hand ettatt avsomanses

bliskallsexualdrift handennes såför dämpasexualförbrytare, attattt.ex.
intedäremot kunnaHormonbehandling ersättaför psykoterapi.kontaktbar anses

psykoterapeutisk behandling.

frivårdenBehandling inoml2.3.4

inombrottsrelaterade behandlingsprogramvanligare medhar blivit alltDet
följts flera.och den harförstaRattfylleristerna denfrivården. avgruppen,var

siggjorthardragit till sig intressesärskilt har är mänkategoriEn somsom
både för dembörjat utvecklasharvåld kvinnor. Programskyldiga till sommot

fördömtshuvudsakligenoch demsexuellagjort sig skyldiga till övergrepp som
kvinnor.riktadeandra våldsbrott mot

samarbetebeskrivitsvåld kvinnor harSocialtjänsten ochkapitel 5I ettmot
ochkvinnojourenåklagarmyndigheten,polisen,socialtjmellan frivården, änsten,

Frideborgsprojelctet. InomNorrköping, det s.k.sjukvården ihälso- och ramen
denför Ibehandlingsprogramprojekt finns män.för detta ett sommansgrupp

tillfängelsestraff, har dömtsavtjänat mänfinns blandassålunda män somsom
för Pro-dömts brott.huvud inte harkontraktsvård och män över tagetsom

lärsanvända och våld. Männensluta hotfågår på märmen attgrammet ut att
kunskapen finnamed denbeteenden ochandrassitt ochförstå attegetatt

Frivårds-impulser.våldet och desskringvåld. fokuseraralternativ till sitt Man
strukturerade16klargörande samtalindividuellainnehåller två samtprogrammet

tvåskallEfter genomfört16 veckor.grupptillfállen under mannenprogram
frivården underhandläggarehos sin påföljamånadenigånger programmetupp

Frideborgs-inomi eftervårdsgruppskall deltamånader. Mannen ävenåtta enca
programmet.

kriminalvårdsan-vidverksamhetentidigare beskrivnadenSom utlöpare aven
fri-behandlingsverksamhet inomför närvarandebyggsstalten Skogome upp en
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vården i Göteborg och Borås. Några handläggare vid frivården i Västerås har
genomfört samtalsgrupp med dömda förmän våld familjemedlemmar.moten

liknandeEn verksamhet har funnits i Borlänge, där dock sexualbrottslingar
prioriterats.

UppsalaI finns behandlingsprogram för dömda för hot eller våldmänett mot
kvinnor har två inslag: gruppterapi och Gruppterapinväntangrupp. pågårsom
i terminertvå med sluten I awaktan på delta i terapigrupp fårattgrupp. en
de dömda delta i Dennaväntangrupp. verksamhetär i den bemärkelsenöppenen

klienter kan anslutas helst och kannär beskrivasatt närmastnya som som en
studiecirkel. Väntangruppen är med manliga frivårdare vidsamten mansgrupp
behov deltagare från mansjourenäven i Uppsala.

12.3.5 Behandlingsprogram hos mansjourer

I Kapitel 7 Frivilliga organisationer och våld kvinnor har redovisats verk-mot
samheten vid vissa mansjourer, bl.a. Kriscentrum för i Göteborg ochman
Manscentrum Stockholm.i Vid dessa jourer finns också samtalsgrupper för män
med våldsproblematik. Denna verksamhet ligger dock helt utanför kriminal-
vården.

Arbetet vid Manscentrum i Stockholm består professionell rådgivning/av
samtalsbehandling för i kris.män Männen söker frivilligt hjälp och råd, ingen
tvingar dem till kontakt och de fullständig anonymitet. Sedangaranteras starten
i 1988 har Manscentrum haft kontakt med 3 000 Av dessaän män.mars mer

tio tolv ilska eller aggressivitet primärt problem.procentuppger som-
Manscentrum genomförde, med bidrag från Socialdepartementet och Socialsty-

relsen, under 1991-1993åren försök med gruppterapi med miss-mänett som
handlar. Verksamheten har och ingår del Manscen-permanentatsnu som en av

ordinarie verksamhet, vilken till delen finansieras Stockholmsstörstatrums av
kommun.

Målgruppen misshandlat och/ellerär män hotat och motiveradeärsom som
delta i gruppterapi frivilligpå Syftet gruppterapin fåväg. äratt att genom

upphöramännen med sitt våld.att
Före gruppbehandlingen träffar Manscentrums rådgivare, är terapeuter,som

varje individuellt för klargörande och orienterande samtal. Efter det attman
föreslagits delta i och får han skriftligt besvaraaccepterat,mannen ettgruppen

antal frågor. Frågorna personlig karaktärär där beskriverstort av mannen
våldet. Besvarandet frågorna har visat sig terapeutiskt betydelsefullt därförav

då, kanske för första tänker igenomgången, och sin situation påatt mannen ser
annorlunda Frågorna och liggersätt. till grund för denett ut-svaren senare

värdering och efter avslutad gruppbehandling.görterapeutenmarmen
Vid inledandedet samtalet träffas överenskommelse innebär atten som man-

godkänner antal regler. Reglerna förutsättning förett ettnen anses vara en
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tiogruppterapinsig delta iförbinderi grupparbetet. Mannenresultatlyckat att
börjagruppträff skall hanuteblir frånOm han någon nytti följd.gånger om

därbedrivsGruppen öppentioytterligare gånger.och nyagruppensom
efter hand.medlemmar tas

några andraiforBehandlingsverksamheter män12.3.6

länder

behandlingförekommit mäntrettio åri USA sedanhar änDet somavmer
under dedock grundatsharbehandlingsprogramFlertaletsexualbrott.begått

avsedda för mänUrsprungligenfemton åren. somsenaste programmenvar
i all-Behandlingkaraktär.tvångsmässigsexualbrottupprepadebegått gavsav

behandlings-allt fler1960-talet harslutetmentalsjukhusen. Sedanvidmänhet av
ochmetodinriktningolikahari fángelserna. Programmmenstartatsprogram

behandlingen,antagning tillförreglerharVarjemänniskosyn. egnaprogram
mellanvarierarbehandlingsbarhetoch kraven på programmen.

till misshan-skyldigagjort sigförbehandlingsprogrammet mänförstaDet som
1978. USAIstartade i Boston år"Emerge"kvinnorvålddel och motannat --

våldför utövarbehandlingscentrum mänsärskilda200finns i dag än sommer
familjemedlemmar.sinamot

i vissafinns harbehandlingsinriktningarbakgrund de mångaMot mansomav
väljasskallför hur deriktlinjer mänfastställt särskildai USAdelstater som

före-"guidelines"inriktning. Sådanavissbehandling mederbjudasskall enen
i Australien.kommer även

i Oslobehandlingscentrumpsykologisktvidsedan 1987bedrivs årI Norge ett
Verksamhe-samlevnadspartner.sinvåldbehandling män utövar motsomaven

mycketblivittil vold, harAlternativbenämningenundergår upp-ten, som
behandlingspro-svenskadel demodell förhar ståttmärksammad och avensom

til voldAlternativinomSamtidigtredovisats germansomovan.gram som
vissverksamhet ochutåtriktadomfattandebedriverbehandling män, man en
be-följts i endastharbehandlingdenforskning. Resultaten uppsom gesav

utsträckning.gränsad
behandlare/tera-fyra andraochpsykologervold arbetarAlternativ tilVid tre

behand-til voldsAlternativkontakt medvarit ihar1 000Mer mänänpeuter.
helatäckerVerksamhetenfullföljt dessoch hälften harlingsprogram program.

sigkan detvarierande; för några röramycketBehandlingstidenlandet. är om
3-5ikan pågåbehandlingen för andramedanunder kort tid,samtalfånågra

platskontinuerligtharManbehandlingstiden 1,5 år.ärgenomsnittligaår. Den
bedrivsverksamhetengruppsamtal, ochiHälftendeltagande går100för män.

Alternativterapi.individuelligårandra hälften männeni sju Den avgrupper.
våld.för kvinnor utövarövrigt ocksåvold har förtil startat somgruppen
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Verksamheten inom Alternativ til vold bygger helt frivillighet.på l Norge
saknas möjlighet döma till behandling, och saknar möjlighet dömaatt attman
till formnågon kontraktsvård.av

l2.3.7 Erfarenheter från behandlingsarbetet

har visatDet sig svårt undersöka i vad behandlingmån de gjortmänatt av som
sig skyldiga till kvinnor lång siktövergrepp på motverkar återfall i brott.mot
Framför allt har behandlingsprogrammen svenska likaväl utländskasom- -
kritiserats därför de inte har utvärderats vetenskapligt Ambitions-sätt.att ett
nivån det gäller utvärderingnär behandlingsverksamhet för gjortmänav som
sig skyldiga till olika våldsbrott har dock ökat under tid. Man har ocksåsenare
vunnit kunskap den personliga bakgrunden hos dem deltagit i behand-om som
lingsprogram.

I avsnitt 12.3.3 Behandling inom sjukvården den gruppterapi mednämnsovan
begått olika sexualbrottmän bedrivits vid Stockholms läns landstingssom som

terapiinstitut och RFSU-kliniken i Stockholm. Det framför allt socionomenär
och legitimerade psykoterapeuten Eva Hedlund varit ansvarig för verksam-som
heten.

Uppföljningsstudier gjorts med halvt eftertvå och år terapinmännen ettsom
visar ingen dem hade återfallit i brott, och enligt sina uppgifter hadeatt av egna

intede varit det. hade förändratsnära göra Det hos dematt mestens som var
det sexuellt avvikande/ "sexualbrottsliga" beteendet. flestaDe kunde dock "känna
av" sin lust eller sitt behov, sigansåg kunna kontrollera behovet. Denmen
sannolika förklaringen till i utsträckningmännen så kunnat upphöraatt stor
med sitt sexuellt avvikande beteende har deras förbättrade självkän-ansetts vara
nedom. Med ökad självkunskap har de fått ökad förståelse för orsakernaen en
till sin brottslighet. Självinsikten ha vuxit fram de fått möjlighetattanses genom

känna igen sig i varandra och härigenom sig för varandra.öppna Feno-att mer
igenkännande till ökad självförståelse.utgöramenet stommenanses

Vid Skogome har under längre tid följt sexualbrottsdömdaman en upp som
genomgått psykoterapi. Den uppföljningen från maj månad 1994. Så-ärsenaste
lunda har 106 dömts till längre fängelsestraff och genomgåttpersoner som
psykoterapeutisk behandling under verkställighetstid på anstalt, främst på
kriminalvårdsanstalten Skogome, följts upp.

Uppföljningen behandling under periodengenomgått denavser personer som
januari1 1983 den 31 december 1992. Behandlingstiden har varierat mellan-

några månader till flera Samtligaår. dömda till fängelse för sexualbrott. Ivar
falltvå brottet rubricerat misshandel respektive dråp, där dock detvar som

fysiska våldet hade sexualsadistisk karaktär. Däremot har inte följt deman upp
varit dömda för fysiskt våld i relationer, dvs. för brottnärapersoner som som

misshandel, misshandel, dråpförsök, mordförsök, dråp eller mord. lgrov
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lindrigare sexuelltdömts fördeingår inte helleruppföljningen personer som
sexual-Uppföljningen deskyddstillsyn.fängelsestraff eller tilltillvåld korta av
månadpolisregister framsökningar iskettbrottsdömda har t.0.m marsgenom

Vidkriminalvårdsstyrelsen.datalistor från1994 och genomgångar genom-av
återfall.noterades fyra106 fallendegången av

övervägandenKvinnovåldskommissionens12.4

och förslag

straffmät-undersökning domstolarnasgenomförtsNyligen har det aven
regeringenVi föreslårvissa våldsbrott.ningspraxis vid attgrovam.m.

straffmätning ochdomstolarnasundersökninglåter genomföra aven
allra Envåldsbrott devid andra grövsta.änstraffvärderesonemang även

könsperspektiv.undersökning börsådan göras ettur
handlingsprogram förnyligenKriminalvårdsstyrelsen har ettpresenterat

sexualbrottsdömda. Programmetförbehandlingsresursernautbyggnad av
rikta-våldsbrottför andradömsdock inte sikte på män typertar avsom

kartlägga vilkamöjligheterhaft praktiskakvinnor. Vi har intede attmot
behandling för den mändet gällerfinnsbehov när gruppensenaresom

Kriminalvårdsstyrelsenuppdrarregeringenföreslår därföroch attatt
där-bör i sambandKriminalvårdsstyrelsenkartläggning.sådangöra en

skallbehandling kunnaför hur dennahandlingsprogramutarbetamed ett
byggas ut.

hänsyn ocksåstraffvärde där dockutifrån brottetsbestämsPåföljden för brott
undersök-jämförandefallet. Av deni det enskildaomständighetertill olikatas

vilken regeringensvåldsbrott, påvid vissastraffmätningspraxisningen grovaav
universitet, Klette,Lunds Hansstraffrätt vidprofessorn iföretagitsuppdrag av

infördesför brott,påföljdenför bestämmandedetframgår sättetatt somavnya
i frågaförändringar på-anmärkningsvärdainte inneburit några1989,år om

Sålunda harpraxis.med tidigarejämförelsestrafftider vidföljdsval och en
varit tämligenmisshandelochvåldtäktfängelsestraff vidandelen t.ex. grov

Även stabil.varithar igenomsnittliga längdfängelsestraffetskonstant. stort sett
allmänt käntstraffskalor. Detallmänhet vida ärhar iBrottsbalksbrotten att

lägrestraffskalansutsträckning utnyttjar endasti mycketsvenska domstolar stor
alltundersökning, framförKlettesframgår Hansfalletskikt. Att så ävenär av
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i fråga våldtäktsbrottet. gäller misshandelDet också kvinna,motom grov en
upprepad misshandel kvinna enligt leder tilläven mot rapportenom grov en

betydligt längre straff vad skulle ha varit fallet och till ocksåän attsom annars
del straffskalan utnyttjas. Brottsförebyggandestörre rådet har genomförten av

rättsmedvetandeundersökning, där attityderna till bl.a. vissa våldsbrott bådeen
hos allmänheten och hos dem arbetar inom rättsväsendet har undersökts.som

kan sannolikt ifrågasättasDet utnyttjande endast det lägsta skiktet iettom av
straffskalan i detöverensstämmelse med allmänna rättsmedvetandet,är om man
med detta begrepp den uppfattning kvinnor och utanförmän rättsvä-avser som
sendet har brotts straffvärde. Sexualbrott och andra våldsbrott motom grova
kvinnor får ofta allvarliga konsekvenser för de drabbade kvinnorna. Vi anser
därför uppmärksamhet bör riktas fråganstörre hur våldsbrottatt mot mot
kvinnor värderas straffsynpunkt.ur

Hans Klette drar i sin undersökning vissa slutsatser det gäller rubricering-när
våldtäktsbrottet. hänvisar därvid tillHan uttalanden i förarbetena tillen av

6 kap. 1 § tredje stycket brottsbalken s.k. gruppvåldtäkter och gärnings-attom
nyttjande kniv i samband med våldtäkt normalt bör utgöramannens av anses

brott. Enligt Hans Klette föranleder det förhållandet utgjortsvåldtäktengrovt att
gruppvåldtäkt sällan brottet rubriceras våldtäkt. Inte hellerattav som grov

användandet kniv vid våldtäkt brukar, enligt undersökningen, tillleda attav
våldtäkten hänförs till allvarligaredet brottet. förhållande enligtDetta vårär
mening anmärkningsvärt. Det bör dock de domar undersökts inoteras att som
huvudsak härrör från tiden före den 1 juli 1992, då rekvisiten för vad skallsom

våldtäkt förtydligades i lagtexten. enligtutgöra Det meningär våranses grov
angeläget fortsättningsvis följer hur domstolarna bedömer s.k.att man grupp-
våldtäkter och våldtäkter där knivhot förekommit.

Hans Klettes undersökning innefattar också analys i vilken utsträckningen av
den omständigheten gärningsman offer vidoch våldtäkt har tidigare rela-att en
tion till varandra påverkar domstolarnas bedömning gärningens straffvärde.av
Även straffmätningen vid våldtäkt komplex och, enligt vad KlettesHansärom
undersökning visar, de undersökta domarna saknar straffmätnings-många av

verkar par-relationen inte sällan ha utgjort grund för lägreettresonemang en
straffvärde eller för rubricera brottet hänförligt tillsåsom lindrigare grad.att en
I många domskälen finns sålunda, enligt Klette,Hans tänkasätt attav samma

den tid då brottet våldförande, vilket innebar mildarepå fanns.synsätt,ettsom
Ett liknande hos domstolarna det förmildrande omständighetsynsätt äratt en-

våldsbrott föranletts relationsproblem tydligt i deär ävenatt mannens av -
typfall för straffvärdebedömning för andra våldsbrott sexualbrottängrova som
Hans Klette redovisar.

Hans Klettes iakttagelser i dessa avseenden enligt vår mening anmärknings-är
värda, och visar,de vi, bristande förståelse förhos domstolarnaanser en
den s.k. normaliseringsprocessen och den effekt kvinnapå upprepaten som
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kan ha. Kän-växling mellan våld ochisolering och värmevåld i förening med
inslag i vardagen,blir normaltvåldetnetecknande för denna är att ettprocess

och försvarastill våldet ävenleda framvilket i sin kan accepterasatttur av
kunskaperhardomstolarnaenligt mening angelägetkvinnan. vårDet är att om

normaliseringsprocessen.
sexualbrottvidundersökning offren nästanKlettesEnligt Hans utgörs grova

offermisshandel kvinnorvidoch kvinnor, och utgöruteslutande flickor grovav
fallen.i fjärdedel aven

statistikenföreligger ibrister överavsnitt påtalat deVi har i tidigare som
i fråga demöjligti dag inte änkvinnor.våldsbrott Det är annatatt,mot om

utgjortutsträckning kvinnorutläsa i vilkenmisshandel,polisanmälda fallen av
könsuppdeladocksådomstolsavgörandena saknasdet gälleroffer för brott. När

iundersökning beaktar någonKlettes störreheller Hansstatistik. Inte ut-
straff-domstolarnasangelägetVi detkönsaspekter.sträckning attytterstanser

medanalyseras utgångs-gäller påföljdsvalpraxis detmätningspraxis och när
mindrei fråga deangeläget dettakönsperspektiv. minsti Inte ärpunkt ett om

Violaga hotmisshandel, olaga tvång,allvarliga våldsbrotten såsom m.m.
domstolarnasundersökninggenomföraregeringen låterföreslår att aven

innebärbrottockså vid andrastraffvärderesonemangstraffmätning och som
börundersökningsådan görasde allra Engrövsta. ettpå än urpersonangrepp

könsperspektiv.

meningenligtkvinna vårsexuella utgörellerMisshandel övergrepp mot enav
Enligt vadfängelse.normalfallet börpåföljden isådanbrott art att varaenav

skyldiga tillgjort sigovanligtvarit helterfarit det inte mänvi har att som
Vi kan inte ifråga-kontraktsvård.till s.k.kvinnor dömtsriktadevåldsbrott mot

vienskilda ärenden,gjort idomstolen harpåföljddet valsätta mensomav
varit ipåföljdsvalenomständighetersådanaförelegatförutsätter det attatt

intentioner såvittredovisademed lagstiftarensöverensstämmelse avserovan
påpekanden.dock böra någrakontraktsvård. Vi göraanser oss

förpåföljdrestriktivtanvändaskontraktsvårdmening börEnligt vår som
minstintesig kvinnor,riktarvåldsbrottsligheteller upprepadallvarlig motsom

relation tillhaftkvinnan har eller har näraochvåldsbrott där varan-enmannen
Även till sådantsig skyldigagjortbehandlingför mändra. somavom program

brist-effektivitetbehandlingenskunskapernabörjat framvåld ärväxa omnu
återfaller i våldsbrott,intekontrollerafálliga. också svårtDet är attatt mannen

kvinnors låga be-erinrasrelation till varandra. Härharparterna omenom
heller uteslutaskan inteför våldsbrott. Detnärståendeanmälanägenhet att en

påanmälahon måstesäkerhetkvinnans nyttäventyras, att mannenatt om
fängelsestraff kvinnani stället ådömssig henne. Omförgripit ett gesmannen

framtiden.förordna sin tillvarohon villfatta beslut hurockså tid att om
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framfördaDe Synpunkterna skall inte till intäkt för negativtärtas attnu
inställda till behandling för begått sexualbrottmän eller gjort sig skyldigasom
till våldsbrott riktade kvinnor. Tvärtom vi det angeläget sådanmot attanser
behandling erbjuds såväl under den tid fängelsestraffetmän, verkställssom som
under eventuell prövningstid efter frigivning liksom i de undantagsfall då
kontraktsvård den lämpligasteär påföljden. Vi vill också peka de möjligheterpå

finns behandling i samband med placering enligt 34 § lagenattsom ge
1974:203 kriminalvård i anstalt. behandlingEn leder till attom som mannens
våld upphör innebär inte bara vinst för honom själv också vinsterutan storaen
för den enskilda kvinnan och hennes barn. Det börjar fram kunskapväxa en om

barn i miljöerväxer där våld förekommer löper risktatt ett större attsom upp
bli antingen förövare eller offer för våld i sitt liv. inte hellerDet ärvuxna
ovanligt misshandlande och begåttmän sexuellamän övergreppatt som uppre-

sitt beteende kvinnor. behandlingEn medför våldmot attpar nya som mannens
upphör innebär vinst dennaäven aspekt.en ur

Emellanåt framförs åsikten dömts formän våldsbrott bör kunna tvingasatt som
till psykoterapi. Vi klart avstånd från sådant villoch faststlåsynsätttar ett att
vi delar riksdagenssåväl Fängelseutredningens uppfattning psykotera-attsom
peutisk behandling undantagslöst frivillig.måste Det ligger i sakens naturvara

gärningsmannen initialt vanligen upprätthåller psykologiskt försvaratt ett mot
inträffade,det dvs. han förnekar brott. fallI sådana kan det krävas återkomman-

de motivationssamtal innan har egentlig möjlighet övervägaatt ettmannen
erbjudande behandling.om

Kriminalvårdsstyrelsen har nyligen antagit särskilt handlingsprogram förett
utbyggnaden behandlingsresurserna det gäller dömts för sexual-när mänav som

Ävenbrott. utvärdering psykoterapeutisk behandling sexualbrotts-om en av av
dömda komplicerad medförär och ställningstaganden villsvåra vi understryka

behandlingsformerna utvärderasmåste enligt vetenskapliga Hittillsmetoder.att
har i huvudsak endast uppföljning gjorts behandlingsinsatserna, trots attav
psykoterapeutisk behandling sexualbrottsdömda i 20 tid.närmare årsgetts
Fängelseutredningen har i sitt betänkande Kriminalvård och psykiatri SOU
1994:5 starkt understrukit satsning forskning kring behandling mänatt en av
måste i Sverige. Vi helt enigagöras med Fängelseutredningen iär denna be-
dömning. Vi påminner i Kapitel 4 Något bakgrunden till våldatt motom om
kvinnor särskilt framhållit behovet forskningen kring våld kvinnoratt motav
utvecklas. Vi har där också föreslagit särskilt forskningsprogram framatt ett tas
för området. Ett angeläget för forskningområde naturligtvis forskningocksåär
kring behandling män.av

Män döms för kvinnor olikahar behov behandling.övergrepp Detmotsom av
handlingsprogram för utbyggnad behandlingsresurserna för sexualbrotts-av
dömda, Kriminalvårdsstyrelsen nyligen sikte endast på depresenterat, tarsom

dömts förmän sexualbrott. Planen syftar således inte till utbyggnadsom en av
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våldsbrotttill andragjort sig skyldigabehandlingen för män typer avsom
psykotera-angelägetmening det mycketEnligtkvinnor. vår ärriktade attmot

upprepadfördömstillhandahållasockså kan mänpeutisk behandling t.ex.som
0001uppskattatKriminalvårdsstyrelsen harmisshandel attpartner.mot caen

möjligheterpraktiskainte haftbrott. Vi harför sådanaårligen dömspersoner
ochbehandling dessagäller mänfinns detbehovkartlägga vilka näratt avsom

sådaneftersomolika kategorier,hänföra tillintagnahur ärmånga att ensom
vetenskap-okompliceradinteomfattande ochtämligenkartläggning torde bli ur

och föreslårkartläggning behövsVi docksynvinkel.lig attatt rege-enanser
Socialsty-samråd medeventuellt iKriminalvårdsstyrelsenringen uppdrar att,

utarbetandetinnefattabörkartläggning. Uppdraget ävensådanrelsen, göra en
tillskyldigagjort sigbehandlingenför hur mänhandlingsprogramett somavav

erinrassammanhanget kanbyggas Iskall kunnanärståendeövergrepp ut.mot
Socialstyrelsenuppdragit göra1995underregeringen våren att enattom

Ävenpsykiatriska vården.ikvaliteten deninnehållet ochanalysochöversyn av
skall be-rättspsykiatriska områdetdetbehandlingsmetodernaikvaliteten

dömas.
vålds-skyldiga tillgjort sigbehandlingsverksamhet för mänutbyggdEn som

Kri-kostnadsökning förobetydligintetveklöstinnebärkvinnorbrott mot en
uppskattaskedei dettamöjligt förinteminalvårdsstyrelsen. Det är attoss

varitEngland harCanadasåvälfrånhärför. Erfarenheterna attkostnaderna som
förinsatserför deraskvinnojourernaerbjudersamhälletde somresurser
be-utbyggnadinitierarsamhälletminska, närkvinnor tenderar att avutsatta en

utbyggnadunderstrykaVi villförhandlingverksamheten männen. att aven
ställasamhället bördeinkräktafår påför intebehandlingen män resurser som

Frivilligai Kapitel 7vierinrarförfogande. Vikvinnojourernastill attom
bidragutökningföreslagitkvinnor harvåldorganisationer och statensmot aven

organisationer.till sådana
medförsamtalsgrupper mänformbehandling ierbjudermansjourerVissa av

kriminalvården.medsamarbetevåldsproblematik. Därvid förekommer även
utanförformerfrivilligabehandling i heltangelägetmening detEnligt vår är att

samhälletbetydelsefulltriktigt ochVi deterbjuds attkriminalvården män. anser
verksamheter.stödjer sådana

redanvåldsbrott harförkvinnorpsykoterapi förtillTillgången utsattssom
kvinnor.våldsjukvården ochoch6 Hälso-behandlats i Kapitel mot



13 Sexuella trakasserier

13.1 Bakgrund

Sexuella trakasserier form könsdiskriminering problem förär är etten av som
kvinnor i synnerhet, undantagsvis kan för. Uttryck-även män utsättasmen som

översättning "sexual harassment" myntades idet engelskaäret en av som,
mitten 1970-talet i USA. frågan först i allmän-Det i USA kom denav uppvar

debatten. diskuterades företeelsen enbart ovälkommet beteendeDär ettna som
förhållande ii till kvinnor. Empiriska studier utförts, bl.a.mänav som senare

USA, trakasserier, främst manliga offer, kansexuella medatt typanger en av
klumpiga uttryck för attraktion vanlig medsexuell och att typ,ses som en arman

främst kvinnliga offer, kan missbruk makt.ses som av
Det engelska ordet "sexual" har dubbel innebörd: sexuell och könsrelaterad.en

dimensi sexuella trakasserier, den vanligasteDen ärsenare nen av som som
kvinnor för också uttryck för sexism, alltså för könsdis-utsätts sägasan vara
kriminerande attityder kvinnor grundade förlegade föreställningarpåmot om
kvinnor mindre värda Med utgångspunkt i denna dimension detän måna ärsom

blitänka sig kan för trakasserier med sådanasvårt sexuellamänatt att utsatta
förtecken.

föreställningarSexuella trakasserier kan sålunda ofta uttryck förettses som
kvinnor underlägsna för omotiverat upprätthållandeocksåmänom som avmen

föreställningar kvinnor och tilldelats vissa roller. aspektDennamänattom av
trakasserier ibland kommit i skymundan i den allmänna debattensexuella har

i Sverige. Debatten fokuserats kring trakasserierhär har sexuella ettsommera
arbetsmiljöproblem. könsdiskriminerande aspekten avspeglar sig inte hellerDen
i ordetden svenska översättningen det engelska uttrycket. Det beror på attav
"sexuell" inte den dubbla motsvarande engelska ord,har betydelse utansom

företeelseleder sexualitet.tanken till enbart kopplad tillen
förekommit innan fickSexuella trakasserier har långt beteendet ett namn.

och inteKvinnor betraktade det tidigare faktum i livetoangenämtett somsom
riktats förekomstensocialt förhållande. Uppmärksamheten har främstett mot av
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medförst i ocheftersom detarbetsplatser,trakasserier attpåsexuella var
upptäcktedearbetsmarknadenoch inhemmen påkom frånkvinnorna ut som

uppmärksamma-USAfrån Ibeteendesystematiskt män.rörde sigdet ettatt om
kvinnor inomförekomtrakasseriersexuellatidigtdock motdes även som

utbildningsväsendet.
internationellterkänns i dagarbetsplatsernatrakasserier ettpåSexuella som

lag-länder harför arbetsgivarna. Mångaochför deallvarligt problem utsatta
OfficeInternational LabourILOsåvältrakasserier ochsexuellastiftning mot

problemet.förebyggaaktivt förarbetaroch EUFN attsom
underarbetslivet förränitrakasserierinte sexuella"upptäckte" viSverigeI

innehölljämställdhetslag1979arbetsmiljölagen eller årssigl980-talet. Vare
i mittenföretagenundersökningmedi ochproblemet. Förstnågot avenom

ävende s.k. FRID-A-rapporterna;Jämställdhetsombudsmarmenl980-talet seav
svenskaovanligt påtrakasserier intesexuellavisasnedan kunde ar-att var

betsplatser.

Definitioner13.2

EG-dåvarandedenrekommendation frånochhemställanGrundad på enen
19Gemenskaperna denEuropeiskaför deutfärdade Rådetkommissionen
påvärdighetochskydd för kvinnors mänsförklaring1991december omen

rekom-nämndadefinierar i denEG-kommissionen92/C27/01.arbetsplatsen
officiellAnmärkning:följandetrakasserier sätt.sexuellamendationen

saknas.svenskaöversättning till

ellersexuell karaktärhandlingoönskadtrakasserierSexuella är aven
värdighetochkvinnors mänskränkerhandling,könsbestämd somannan

verbalfysisk,ovälkommenfrågakanarbetsplatsen. Detpå om envara
handling.icke-verbaleller

detrakasserier ärsexuella ärkännetecknet förviktigaste attDet
ensakindividsvarjedem.för Det ärden attoönskade utsättssomav
kränkan-vadoch ärkanuppträdandevilketavgöra accepteras somsom

trakasserier deni sexuellaövergåruppmärksamhetSexuellde. somom
gjorts klartdet harfortsätter,för beteendet mottagarenattstår trots att

tillfällekränkande. endaEttuppmärksamheten ärden sexuellaattanser
tillräckligtbeteendettrakasserier ärsexuellaemellertidkan utgöra om

skiljerönskadinteuppmärksamheten ärsexuelladenallvarligt. Att
ömsesidiga.ochvälkomnas ärfrån handlingartrakasseriersexuella som
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Med definitioner i utländsk underlagrätt och bakgrund vissamot ut-som av
talanden arbetsdomstolen AD 1987 98 har Jämställdhetsombudsmannen,av nr
JämO, definierat sexuella trakasserier i arbetslivet följandepå sätt.

Sexuella trakasserier i arbetslivet varje slag ovälkommet sexuelltär av
uppträdande i 0rd eller handling arbetsplatsen,på i arbetssituationen
utanför den egentliga arbetsplatsen eller i samband med ansökan om
arbete, leder till kvinna känner sig förnedrad, stressad ellerattsom en
på illa tillsätt mods.annat

Det handlar också sexuella trakasserierom

krav sexuella tjänsterpå eller sexuellt förhållande uppenbartettom-
eller underförstått ställs villkor för hennes anställning,som

krav på sexuellt tillmötesgående förenat med hot bestraff-ärom om-
ning t.ex. utebliven befordran eller löneförhöjning; försämrade eller
fråntagna arbetsuppgifter; obefogad kritik; dåliga betyg/referenser;
isolering; ryktesspridning,

förmåner i arbetet utlovas i utbyte sexuella tjänster.motom-

Det också fråga sexuella trakasserierär ord, handlingom om m.m. av
sexuellt slag

skapar fientlig, hotfull eller kränkande arbetsmiljö,en-
hindrar eller anställd i hennes arbete.stör en-

Exempel sådanapå sexuella trakasserier är

"runda 0rd", pornografiska bilder,
ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, tilltalsord,gester,

ovälkomna kommentarer utseende, klädsel, privatliv,om-
tafsande eller ovälkommen medveten kropssberöring,arman-
ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster eller sexuelltett-
förhållande.

13.3 Omfattningen sexuella trakasserierav

Olika studier, både i Sverige och internationellt, visathar hur sexuella trakasse-
rier, för dem för sådana kan leda till psykiskautsätts övergrepp, svårasom
lidanden och ibland fysiska besvär. Erfarenheterna har visatäven dettaatt
förekommer i utsträckning varit medvetenstörre än man om.

Några efter detår den första jämställdhetslagen ikraft 1980, ochårträttatt
med den JämO:s verksamhet etablerats, genomförde JämO åtgärdsinriktaden
studie trakasserier grundpå kön arbetsplatserna. Projektet fickpå arbets-av av

FRID-A Kvinnofrid på arbetsplatsen, och syftet med studiennamnet attvar
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vilka påsig,uttryck deomfattning, vilkatrakasseriernasbild tarbl.a. en avge
liksomdessaföljdernatrakasserierna,skyldiga tillsigarbetsplatsen gör avsom

i tvåpresenteradesstudienmotåtgärder. Resultateteventuellaresultatet avav
ochkönsdiskrimineringanmälangrundtrakasserier på omrapporter, avomen

sistnämndaarbetslivet. Denikvinnortrakasseriersexuella rappor-moten om
enkätredovisninginnehåller bl.a.1987,publicerades år somenaventen, som
besvarade000 kvinnordryga 2Av de000 kvinnor.bland 4företogs somca

företeelserförvaritarbetslivetde irapporterade 17 utsattaenkäten procent att
ovälkomna.de upplevtsexuellt slaganknytning ellersexuellmed somsomav

generella slutsatserutsträckningvilkenivarit omdiskuteratvisserligenharDet
enkätunder-flertalundersökningen,nämndafrån denkan dras ett senaremen

sexuellasynliggjortochresultatFRID-A-rapportensbekräftat attsökningar har
medvetenvaritomfattningbetydligt äni störretrakasserier förekommer manen

jämställdhetspropositionerna,i deuttalandena tvåjfr även senaste prop.om
1993/942147.1990/91:113 och prop.

före-angåendegjortsundersökningarhar fleraallra årenUnder de senaste
förstahögskolor. Denuniversitet ochtrakasserier påsexuellakomsten av

kvinnliga studenteruniversitet gälldesvensktvidenkätundersökningen ett
genomfördes årEnkäten,studentkår.Lantbrukshögskolanstillhörande som

21studerande,kvinnligaaktivasamtliga procenttill1991, skickades avvarav
studietidsintrakasserade underblivit sexuellthasade sigsvaradedem som

studen-kvinnligatrakasserierSexuellakärlekdetHandlarAnn Bodén, motom
Lantbruksuni-SverigesUppsala:studentkår,tertillhÖrandeLantbrukshögskolans

1991.versitet,
1992,under årundersökningargenomförde tvåuniversitetStockholms en

Stock-trakasserier påSexuellaBorgblad,anställda Margaretakvinnligabland
univer-StockholmsStockholm:kartläggning,frånuniversitet, Rapportholms en

Ulmanen,Frisell Petrastudenter Annkvinnligablandochsitet, 1992 en
universitet,Stockholmsstuderande vidkvinnligaritadetrakasserierSexuella mot

förblivitanställda hadekvinnligade utsattaTolvStockholm, 1992. procent av
forskarstu-och destudenternatioochtrakasserier i arbetetsexuella procent av

derande.
årkvinnliga studenteruniversitetetsblandundersökningUppsala gjordesI en

trakas-sexuellaförblivitsig hatillfrågade sadeSju de1993. utsattaprocent av
allaundersökning borti dennaräknadeDockstudietiden.underserier man

CarinaLarshamreUlrikaundervisningeninträffat utanförtrakasserier som
vidstudenterkvinnligatrakasserierSexuelladet härNording, Händer mot

1993.studentkår,UppsalaUppsala,universitet,Uppsala
enkätundersök-1994vårterminenundergenomfördesuniversitetVid Lunds en

bådedoktorander, mängrundutbildningenistudenter slutetning bland samtav
svarade pådeAv62lågSvarsfrekvensenkvinnor.och procent.runt som

de26ochstudenternakvinnligade procent15enkäten avprocent avuppgav
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trakasserier.form sexuellakvinnliga doktoranderna de för någonutsattsatt av
villei samtliga fall äldre denTrakasseraren ännästan utsatta, somvar en man,

oftastvisa hävda sig. Studenterna hade trakasseratsmakt eller på sättannat av
företrädesvis kursansvarig eller handledare, medanuniversitetsanställd,någon

studie- eller arbetskamrat. Fördoktoranderna oftast hade trakasserats enav en
de sexuel-femtedel tredjedel doktoranderna hadestudenterna och näraav en av

fåtrakasserierna medfört form negativa konsekvenser. Ytterstla någon av
Äveninträffade. manliga studen-kvinnor hade valt berätta för detnågonatt om

manliga studen-doktorander ingick i undersökningen. Sex deoch procentter av
för sexuella trakasserier,doktoranderna hadeoch utsattsterna procentsex av

jämngammal elleri hälften fallen trakasseratshade drygtmärmen enav avmen
Enligt deposition till dem själva.kvinna i likställd eller underordnadyngre

eller sexuelltoftast fråga förälskelsetycktes det härmärmenutsatta vara om
sida Helena Ledje, Ger du migintresse från den trakasserandes rätt sägaatt

från kart-trakasserier Universitet, Rapportnej, Om sexuella Lunds en
universitetPedagogiskt utvecklingsarbete vid Lundsläggning 1994,våren nr

95:192, 1995.
flickornaockså i skolan. 27 påSexuella trakasserier förekommer procent av

läni Gävleborgstekniska linjer vid gymnasieskolornayrkesförberedande och
sexuella trakasserier från lärarebrytare förhar enligt Brott utsattsrapporten mot

vid Gym-Sexuella trakasserier studerandeoch studiekarnrater Eva Palm, mot
Lärarförbundetfrån kartläggning,nasieskolan i Gävleborgs län, Rapport en

Gävleborg, 1992, publicerad.

bestämmelser13.4 Gällande

tillämpligabrottsbalken kan i varierande grad påVissa bestämmelser i vara
iFramför allt bestämmelsernahandlingar trakasserier.sexuella utgörsom

sexuellti 6 kap. §6 3 sexuellt utnyttjande och 7nuvarande kap. § omom
§ komma i fråga. Bestämmelsenofredande, ofredande i kap. kan4 7ävenmen

allvarligt missbrukarutnyttjande bl.a. siktesexuellt på någonatttar enom
beroendeställning, ålder.oavsettarman persons

beroendeställningmissbrukbestämmelsen i 6 kap. 3 § någonsNär om av
främst sikte missbruki motiven bestämmelsen påinfördes togatt avangavs

praktiken1983/84:105 25 f. Iberoendeställning prop. utgörungdomars s.
ställningkvinnors beroendeskydd främstsålunda bestämmelsen motett att unga

möjligheteninte kunde uteslutavidaremissbrukas. Det attatt mansom angavs
förmåner,förespegla särskildaarbetsledarearbetsgivare eller attt.ex. genom-

underårigatänkas förmåbehandling eller dylikt kundehota om ogynnsam -
beroendesituationerOckså andra ansågsarbetstagare till sexuellt umgänge.

förhållandet lärare student.kunna motivera detta straffskydd, såsom -
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ofre-handgripligen kan sig skyldig tillDen göraantastarsom en annan person
dande enligt kap. § brottsbalken. Under "handgripligen antastar" i ofredan-4 7

faller, enligt framgår bestämmel-debestämmelsen vad förarbetena tillsom av
bl.a. hindra kvinna från komma fram, henne i föratt att att taserna, en armen

förmå henne följa med eller henne med klappar eller liknandeatt att antasta
beröringar. Om sådant innefattar sedlighetssårande anstötligabeteende ellerett
ord eller handlingar kan straffbart ofredande.det sexuelltvara som
Av de nämnda bestämmelserna torde den ofredande i kap. § också4 7om vara
den oftast kan bli aktuell. Härunder faller också ofredande kvinna isom av en
syfte förbindelse, handgripligen,nå sexuell hon inteävenatt antastasen om
liksom otillbörligt närmande endast i ord det kvinnanett atttrotsom upprepas,

avvisande.är
straffsatserna ochoch med den 1 juli 1993 har för bl.a. ofredandeFrån

ofredande motiven till därvidsexuellt skärpts. I lagändringarna attangavs
kvinnofridenreglerna sikte slå vakt och motverka sexuellapåäven tar att attom

trakasserier prop. 1992/93: 141. Brottsbalksreglerna inte enbart trakasserierrör
arbetsplats riktas kön,sexuell ochpånatur mot motsattav en som en person av

tillämpliga ide alla sammanhang.ärutan
jämställdhetslagen 1991 :433, trädde i kraft januari 1992,Den den 1nya som

innehåller bestämmelser sexuella trakasserier. Enligt 6 § den nämnda lagenom
skall arbetsgivaren verka för inte arbetstagare för sexuellanågon utsättsatt

könsdiskrimine-trakasserier eller för trakasserier grund anmälanpå av en om
ring. innebär, förutom skyldighet för arbetsgivarenBestämmelsen att renten
allmänt förebygga och förhindra både sexuella trakasserier och trakasserier på
grund könsdiskriminering till JämO eller till arbetstagarensanmälanav en om
fackliga organisation, också skyldighet för arbetsgivaren tillatt attse enen
arbetstagare inte trakasseras arbetstagare.av en annan

Enligt 22 § första stycket jämställdhetslagen får arbetsgivare inte utsätta enen
arbetsgi-arbetstagare för trakasserier grund arbetstagaren har avvisatpå attav

arbetsgivaren könsdiskriminering.sexuella närmanden eller anmält förvarens
Enligt andra stycket i paragraf skall den har beslutaatt om ensamma som

medarbetstagares arbetsförhållanden vid tillämpning första stycket likställasav
arbetsgivare.

emellertid inteJämställdhetslagen innehåller, liksom arbetsrätten i övrigt,
straffbestämmelser. Om för trakasseriernågra arbetstagare utsätts avsesen som

22 skall arbetsgivaren enligt § i betala skadestånd till arbetstagareni 27 stället
förarbetena till jämställdhets-för den kränkning trakasserierna innebär. Isom

lagen anförs trakasserier i 22 och innebärdet slag attatt somav som avses
itrakasserar sin ställning arbetsgivare eller överordnadden utnyttjarsom som

förhållande får allvarlig karaktär,till underställd arbetstagare,en anses vara av
13vilket beaktas vid skadeståndsbeloppet prop. 1990/91 1bör bestämmandet :av

115.s.
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trakasserier begränsa-sexuellai fråga ärbestämmelserämställdhetslagensJ om
oberoen-reglering gällerbrottsbalkensmedani arbetslivet,till förhållandenade

iföljaktligenochtrakasserier förekommersexuellasammanhangde i vilketav
låg,dock förväntasAnmälningsbenägenheten kansociala livet.hela det vara

åtal ocheventuelltmedrättsligaefterföljandedärför denbl.a. att processen
Förfarandet kanmedverkan.trakasseradeskrav deställer pårättegång stora

trakasserier.sexuellaallvarligafrämst vidi frågadärför förväntas komma mer
förbådeförhållningssättaktivtarbetsgivarenJämställdhetslagen ålägger attett

Bestämmelsenarbetsplatsen.trakasseriersexuella påförhindraförebygga och
arbets-förbjuderkopplad,i 27 §skadeståndsskyldigheten äri 22 till vilken

arbetstagarentrakasserier grundför påarbetstagaregivaren attutsättaatt aven
däremotregelnsistnämndanärmanden.sexuella Denarbetsgivarensawisat tar

Sanktionsmöjlig-arbetsplatsen.trakasserier sådana påsikte sexuellainte på som
begränsade.sålundaarbetsgivarenheterna ärmot

möjlig-skadeståndslagenjämställdhetslagenbrottsbalken ochVid sidan gerom
sexuellaandrasexualbrott elleranledningmedingripa rättsligtheter att av

2 kap. 1 §huvudregeln iEnligtbrottslig gärning.innefattartrakasserier som
vållarvårdslöshetelleruppsåtligenochskadeståndslagen är avsomvar en

skadan.skyldigsakskada ersättaeller attperson-
brott,för vissaskadestånd finnstill ekonomiskt t.ex.Utöver typerrätten av

tilltrakasserier, också rättsexuellainnefattaroch brottsexualbrott ensom
kap.Enligt 1brottet.förkränkning, någotersättning för den utsatts genomsom

skyldighetibestämmelserna lagennämligentillämpasskadeståndslagen3 § om
bl.a.tillfogarlidande någonfrågaockså ipersonskadaersätta armanatt somom

innefattarofredandefriheten,personligadenför brott annatmot somgenom
Skyldighetengärning.brottsligdylikärekränkning eller attellerbrott genom

brottmålsprocessen.bara igällande inteskadestånd kansådant ideellt görasutge
finns inte någottvistemålsprocess. Detfristående iaktualiseraskanDen även en

detpåskall kunnaskadeståndsfråganpolisanmälan för taskrav görs att uppatt
sättet.

psykoso-denfysiskasåväl den1160 sikte på1977:Arbetsmiljölagen tar som
kanlagstiftningdel dendärförarbetsmiljön, och denciala utgör somaven

Arbetarskydds-arbetsplatser.trakasseriersexuellamotverkaanvändas för att
isärbehandlingkränkandeåtgärderföreskrifterutfärdatharstyrelsen motom

januariden lträdde i kraftFöreskrifterna,1993:17.AFSarbetslivet som
arbetet så,organiseraochskall planeraarbetsgivareninnebär bl.a.1994, att

Arbets-förebyggs.särbehandlingkränkandetrakasserier ochsexuellaatt annan
verksamheten.iintebehandlingsådanklartskallgivaren göra accepterasatt

ochfå hjälp,snabbtsärbehandling skallkränkandeförArbetstagare utsättssom
omfattarArbetsmiljölagenför detta.särskilda rutinerarbetsgivaren skall ha
punktenförsta§ första stycketkap. 3se bl.a. li skolaneleverävennumera

lag.nämnda



trakasserierSexuella344

uppmärk-trakasserier särskilt harsexuellaområde därHögskoleområdet är ett
1993. kap.juli I li kraft den 11992: 1434 träddehögskolelagEnsammats. ny

skall jäm-verksamhethögskolornasstycket denna lag§ första5 attanges
Rektors-1992 fastställdeiakttas". majalltid Imellan kvinnor ochställdhet män

trakasseri-sexuellauniversitet åtgärdsprogramStockholmsämbetet vid motett
liknande1993universitet vårenLinköping och UmeåUniversitetet i antoger.

universitet.följts övrigaexempletharochåtgärdsprogram, avsenare
ochmellan kvinnor mänJämställdhetpropositionennyligen iRegeringen har

hög-iaviserat den1994/95 2164utbildningsområdet prop.inom attatt avser
och högsko-för universitetskyldighet1993:100 föraskoleförordningen en

trakasserier. Denför sexuellastudenter inteverka för utsättslor nuvaran-attatt
anförs ienligt vadhögskolelagen har,§bestämmelsen i 1 kap. 5de pro-som

trakasseriersexuellaförhindraotillräcklig förvisat sig motpositionen, att
studenterna.

dethögskolan iden mån ärtillämplig inomnaturligtvisJämställdhetslagen är
högsko-anställd inomtrakasserier riktade någon ärsexuellafråga mot somom

tillpropositionenvid högskolan. Istuderandeomfattar den intelan. Däremot
i fortsätt-lagendenregeringen ävenfarmjämställdhetslagenden att nyanya

be-detkaraktär, ärarbetsrättsliga ävenbehålla sinningen borde storavom
utbildningsområdet.jämställdhetsarbete inomaktivtdet bedrivstydelse ettatt

skolväsendet ochförhuvudmärmenankommer påframhöll detRegeringen att
jämställdhetsmålenarbetet förföljadriva ochutbildningenhögreden att upp

jfrstatsmakternariktlinjerenlighet med deområde iinom detta angetts avsom
möjlighetJämOskälfarm dockRegeringen1990/91 13 65. att,1 att ge: s.prop.

verka också pårådgivningsverksamhet,ochinformations-för sininom ramen
iföreskrifteruttryckkommit tillhar ocksåutbildningsornrådet. Detta genom

jämställdhetsombudsmannen.instruktion förmed1991:1438förordningen

önskemål1994 uttryckti oktoberregeringentillJämO i skrivelsehar enomen
skrivelsen påJämO pekar itrakasserier.sexuellalagstiftning bl.a.förstärkt mot

anförochjämställdhetslagen226 ochkonstruktionennämndaden avovan
längeproblemet, såomöjligt, kommaintedet svårt,därvid är attatt om

sexuellaförarbetstagarenför utsättstillinte kan ställasarbetsgivaren attansvar
jämställdhetslagenidärför detönskarJämOarbetsplatsen.trakasserier på att

arbetsgiva-hållersituationerdefinieradevissa klartregel iinförasskall somen
arbetsplatsen.trakasserier påsexuellaförarbetstagare utsättsansvarig omren

arbetsgiva-inteaktualiserasJämO, böranförskadeståndsansvar,sådantEtt om
handlingenförhindraföråtgärdervidtagit dehonvisa han ellerkan attattren
ställa kravskullesådan regelInförandetställa.rimligtvis kan av ensom man

tillriktlinjer,fastställaochåtgärderpreventivavidta attarbetsgivarenpå seatt
och åt-riktlinjernaochorganisationeniriktlinjer försåtgärder och attutatt

kontinuerligt följsgärderna upp.
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13.5 Kvinnovåldskommissionens överväganden
och förslag

Vi jämställdhetslagen bör ändras det blir möjligtså föratt attanser en
kvinna få skadestånd arbetsgivare inte vidtar åtgärder föratt av en som

förhindra kvinnan för sexuella trakasserierutsätts sina arbets-att att av
kamrater. Frågan dock komplicerad, och vi föreslårär därför denatt
utreds i särskild ordning.

Sexuella trakasserier på arbetsplatser ochi samhället i i utsträck-ärstort stor
Ävenning dolt problem. det därför inte klarlägga i vilkengårett attom om-

fattning sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatser och andrapå om-
råden det klart sådana trakasserierär mycket allvarliga problem förutgöratt
dem blir för sådant beteende. Vi alltför mångautsatta ett vet attsom numera
kvinnor på sina arbetsplatser för oönskadutsätts och ovälkommen sexuell
uppmärksamhet, medför de känner sig kränkta och förnedrade ochattsom som
ibland skapar problem lidandeoch sådan de känner sig tvinga-art att t.o.m.av
de sluta sina anställningar. Trakasserier detta slag kan självfallet inteatt av
godtas, och åtgärder har under vidtagits olikaår på områden för attsenare
motverka sådana trakasserier.

Även internationellt har uppmärksamheten riktats förekomsten sexuellamot av
trakasserier, framför allt i arbetslivet. Som framgått arbetar såvälovan man
inom EU internationellaFN och andra för förebygga det problemattsom organ

sexuella trakasserier EG:s ministerråds förklaring 1991utgör. år skyddsom om
för kvinnors och värdighet arbetsplatsen har redovisatsmäns i det föregåen-
de. Det finns anledning erinra de överväganden vi gjort i Kapitel 2att om som
Internationellt arbete för motverka våld kvinnor. Vi har där understrukitatt mot
betydelsen information förs de uttalanden internationelltgörsatt utav om som

det gäller bekämpa våldnär kvinnor. Vi har därvid betonat viktenatt mot attav
olika internationella dokument våld kvinnor tillrör svenskaöversättsmotsom
och dessa dokument publiceras. Ett exempel sådana dokumentpå böratt som

och publicerasöversättas naturligtvis också Ministerrådetsär nämnda förkla-
ring. innehåller,Den påpekats också EU-kommissionens bakomlig-som ovan,
gande rekommendation jämte definition sexuella trakasserier.av

Sexuella trakasserier, åtminstone sådana inte helt bagatellartade,är ärsom
straffbelagda och olika straffbud i brottsbalken kan komma i fråga. Beträffande
några straffbuden här åsyftas framför allt brotten sexuellt ofredande iav -
6 kap. §7 och ofredande i kap. §4 7 lagtextens beskrivningar brottenär av-
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ochBrottsbalksbrottenKapitel 11tämligen föråldrat Isätt.formulerade på ett
nämnda lagrum-deändrad lydelseföreslagitvi därförkvinnor harvåld mot av

men.
sexuella trakas-bestämmelservissainnehållerJämställdhetslagen omnumera

förhindraförförhållningssättaktivt attarbetsgivaren§ attserier. 6 åläggsI ett
förbud förklartinnehåller22 §trakasserier.sexuellaför ettarbetstagare utsätts

närmandensexuellaavvisatarbetstagaretrakasseraarbetsgivaren att somen
skadeståndsskyl-sanktionerat medförbudsida.arbetsgivarens Detta ärfrån en

regeringen pekat påtillskrivelseiJämOharframgåttdighet. Som enovan
arbetsplat-trakasseriersexuella påfråganvilketdet påkonsekvenser sätt omav

förbu-skadeståndssanktioneradedeteftersomjämställdhetslagen,iregleratssen
trakasseriernasexuellasikte deinte påi 22 §trakasserierdet tar sommot

jämställd-inteifrågasättasdet böruppfattningämO:sdelarVi Jsådana. att om
situatio-definieradei vissa klartregelmedkompletterasbörhetslagen somen

trakasse-sexuellaförkvinnaför utsättsansvarigarbetsgivarenhåller om enner
inteaktualiserasbörskadeståndsansvarsådantsin arbetsplats. Ettrier på om

rimligtvisåtgärdervidtagit deeller honvisa hanarbetsgivaren kan att som man
denkomplicerad, varfördockhandlingen. Fråganförhindra ärställa förkan att

prövning.ochutredningsärskildföremål förbör bli
arbetslivet.inomenbartintetrakasserier förekommer nämntsSexuella som

idärför flickorbl.a.uppmärksammats,särskiltUtbildningsområdet har att
jämställdhetslagen.omfattasintehögskolestuderandekvinnligaochskolan av

rådgivnings-informations- ochför sinJämO, inomdockharNumera ramen
ocksåbedrivsutbildningsområdet. Detockså påmöjlighet verkaverksamhet, att

Vi villhögskolor.ochuniversitettrakasseriersexuellaaktivt arbete motett
trakasserier,sexuellagällerdetutvecklingen, närbetydelsenunderstryka attav

detta kommeroch förutsätterföljsutbildningsväsendet attinom hela noggrant,
frånrådgivningsverksamhetochinformations-aktivske bådeatt engenom

sida.lagstiftarensfrånocksålämOzs sida men
Gävle-igymnasieskolornaiundersökningennämndaföregåendei detDen
Pojkari skolan.ovanligtallstrakasserier inte ärsexuellavisatlän harborgs att

omfatt-vilkeniKunskapstadier.lägreskolanspåflickortrakasserar även om
Yrkes-helt.saknasgrundskolaniförekommertrakasserier ävensexuellaning

Påovanligt.inteuppfattningen det ärdock denharhögstadiet attverksamma på
Kapi-iVi har bl.a.kunskap.framviktigtdärförområde detdetta är att ta mer

forskningbehovetkvinnor pekat påtill våldbakgrundentel 4 Något mot avom
våld.förutsatthetflickorskring unga

verkaaktivt måsteskolanframhållitkapitlet ocksånyssnämndaVi har i det att
tidigtredanSyftet böri skolarbetet.belyseskvinnor attvåldetför varamotatt

Skolla-trakasserier.sexuellaochkönsrollermotverkaskolan kunnai stereotypa
verkarochbestämmelsei daginnehåller1985: 100 att somenom varengen
tredje2 §1 kap.värdemänniskasvarjeföraktningfrämjaskalli skolan
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stycket nämnda lag. Riksdagen har nyligen antagit tillägg till den nämndaett
paragrafen, varigenom skolans personal åläggs särskilt för främjaett attansvar
jämställdhet mellan könen prop. 1994/95:164, 1994/95:UbU18, rskr.
1994/952405. Lagändringen träder i kraft den l juli 1995. Vi erinrar attom
arbetsmiljölagen omfattarockså elever i skolan. Skolledningen harnumera
sålunda särskilt för elever inte för diskriminerande ochutsättsett attansvar
kränkande behandling. Det särskilt viktigt flickor möjlighetär att attunga ges
under sin skoltid utveckla stark självkänsla och bli medvetna de haratten om
rätt sätta gränser.att egna
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Vissa14 särskilt kvinnorutsatta

14.1 Inledning

Inte sektor i samhället förskonad från våld kvinnor. konse-någon Deär mot
kvenser våldet och det latenta hotet härom får för de kvinnornautsattasom
varierar beroende flera faktorer. kvinnor drabbas mycket hårtpå Många av

Vissa kvinnor framstårvåldet. olika skäl särskilt skyddslösa.grupper av av som
kapitel situationen fördetta vill belysa sådanal några grupper.

invandrarbakgrund14.2 Kvinnor med

Invandrarkvinnor för våld sina ofta sårbarautsätts män är ännu änsom av mer
kvinnor. Ofta saknar de socialt sällan riskerar kvinnansvenska nätverk. Inteett

familj,hennes kanske hennes enda nätverk, avstånd från henneockså att tar om
Att berätta för utomstående ellerhon bryter med övergreppen attmannen. om

familjen. vissavända sig till polisen kan uppfattas skam dras hela Iöverattsom
möjlig för kvinnan, därföräktenskapsskillnad inte utvägär attgrupper en

religionen påstås hindra det.
särskilda påtalas det gäller invandrarkvinnorBland de problem brukar närsom

för våld regelmässigt förutom de allmänna problemen medutsätts nämnssom -
rättigheter ochkvinnorna med information deras det stödnå de utsattaatt om

uppskjuten invandrings-finns få praxis utvecklats med s.k.denattsom som-
för familjeanknytningar. Kritiken de negativa konsekvenserprövning somavser

uppskjutna prövningen innebär för kvinna kommer till Sverige ochden somen
blir för våld sin svenske make eller sambo. Om deras förhållandeutsatt av

efter kvinnan kommit hit, kan hon nekas uppehålls-upplöses inom två detår att
därtillstånd i Sverige. kan alltså tvingas återvända till sitt hemland ochHon

svårigheter sociala, kulturella eller religiösa skäl, blipå grundmöta att, av
accepterad igen.

utländska kvinnor kommer sålunda hit familjeanknytningsfall dvs.Många som ,
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uppehållstillstånd för flytta med antingen svenskde söker att en mansamman
utlänning familjeanknyt-utländsk redan bor här. En hareller somen man som

får enligt 2 kap. § utlänningslagenning till i Sverige bosatt 4personen
minderårigt barn1989:529 uppehållstillstånd i Sverige. Make/maka ochges
bosatt i Sverigetill svensk medborgare eller utländsk medborgare ärsom

skillnad dembeviljas regelmässigt uppehållstillstånd. ingen mellanMan gör
etablerade samboförhållanden. En förutsätt-formellt ingått äktenskap ochsom

dock det fråganing för uppehållstillstånd för maka/sambo är äratt ettt.ex. om
varaktigt förhållande.seriöst och

"snabba anknytningar", har utvecklatsnyligen etablerade förhållanden,För ett
uppskjutna prövningenuppskjuten invandringsprövning. Denmed s.k.system

förstbeviljas uppehållstillstånd efter två årsinnebär den sökande permanentatt
vederbörandeanknytningen dessförinnan skallvistelse i landet. Upphör som

sjätte månadåterkommande prövningregel utvisas landet. skerDet varenur
Förfarandet denfamiljeanknytningens varaktighet. medunder två år upp-av

praxisgrundar sigskjutna invandringsprövningen inte lagreglerat påär utan en
ingås eller samboförhållandenför förhindra äktenskaphar tillkommit attattsom

uppehållstillstånd här iför fåetableras i syfte underlätta någonenbart attatt
riksdag och regering seolika uttalandenlandet. Praxis grundar sig dock på av

Invandrings- och flyktingpoliti-godkända propositionenden riksdagenbl.a. av
följande beskrivs hur tillämpningen1983/84: 73 ff.. detken, 144 I avs.prop.

försig för kvinnainvandringsprövningen kanden uppskjutna utsättste en som
våld sin make/sambo.av

förmedlings-i Sverigeförekommer uppgifterGång mänpå gång att genomom
länder, främst från Polen,försorg hit kvinnor från olikafirmors betalda tar

med"kvinnoimport" ofta i sambandThailand.Filippinerna och Denna sätts
Kvinnojourer, kvinno-invandringsprövningen.uppskjutnamed densystemet

negativalopp visat på desocialtjänsten har under årensorganisationer ävenmen
detinvandringsprövningen, eftersom denden uppskjutna görkonsekvenserna av
förhanhit kvinnormöjligt för upprepade gånger utsättertaatt somen man

utvisade tvingats väljaför blikvinnor har rädslamisshandel. Många attattav
misshandlar henne.prövotiden hosunder den tvååriga stanna en man som

dekommuner har underi storstäderna och i invandrartätaKvinnojourerna
med invandrarbak-kraftig ökning antalet kvinnorårensenaste rapporterat aven

blivit misshandlade. Pågrund desöker sig till jourerna pågrund attavsom
hälften demtill allakvinnor med utländsk bakgrundvissa ställen utgör avupp

invand-andra håll sällansig till jouren, på mötersöker även meraom mansom
för kvinnordet kommunala Jourhemmetrarkvinnor. Som exempel kan nämnas

kvinnor medboende hade 521993 bland sinai Göteborg år ut-procentsom
från de nordiska länderna,kvinnorna kornländsk härkomst. Ca 10 procent av

utanförfrån länder Europa.och drygt 3010 från övriga Europa procentprocent
debeaktas utgjordeoch jourverksamhetenstatistiken telefon-När överäven
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utländska kvinnornas andel 29 procent.
officiellNågon statistik kan belysa omfattningen invandrade kvinnorsom av

blir offer för våldsamma finns inte. Som framgåttmän tidigare avsnittsom av
har integritetsfrågorna anförts skäl regelbunden redovisningmotsom en av
statistik kring brottsoffer individer.som

kvinnaEn vill flytta till Sverige för sammanbo med svenskattsom en man
eller utländsk bosatt här ansökaär måste uppehålls- och arbets-en man som om
tillstånd vid svensk utlandsmyndighet i sitt hemland. Om tillstånd inte bevil-en
jats före ankomsten till Sverige får hennes ansökan inte bifallas. Undantag har
dock förekommit, vid långt framskriden graviditet. Utlärmingslagenst.ex.
strikta krav ansökan förepå ankomsten för närvarande föremålär för över-en

Ändringarna dock i huvudsak sikte på asylsökande.tarsyn.
Efter inhämtande upplysningar från kvinnan inhämtas motsvarande upplys-av

ningar från i Sverige, i regel polismyndigheten på hemvistorten.mannen av
Utredningen syftar till hur allvarligt menadutröna anknytningen Detär. äratt
sedan Statens invandrarverk kvinnans ansökan. Visar det sigprövar attsom

har lämnat motstridiga uppgifter eller förhållandet eljest framstårparterna som
oseriöst avslås kvinnans ansökan uppehållstillstånd.om

Någon generell regel för hur etablerad den åberopade anknytningen skall vara
innan det första tillståndet finns inte. stället bedömsI anknytningen utifrånges
den kunskap och de erfarenheter Invandrarverket har i fråga seder ochsom om
bruk olikai kulturer.

Om kvinnans ansökan beviljas, får hon regel första uppehållstillståndettsom
för månader. Sedan delegerat Invandrarverket till polismyndigheten attsex
besluta på varandra följande sexmånaderstillstånd, under förutsättningtreom

anknytningen består. Permanent uppehållstillstånd vanligen efter detatt attges
anknytningen har bestått i två Om det finnsår. barn kangemensamma perma-

uppehållstillstånd beviljas tidigare. Beslut uppehållstillståndnent permanentom
fattas Invandrarverket.av

Om anknytningen upphör före prövotidens skall, framgåttutgång som ovan,
kvinnan i normalfallet återvända till sitt hemland. gällerDetta oavsett om
anknytningen från början varit seriös inte.eller kvinnanKravet på skall haatt
sammanlevt med i minst förtvå år få uppehållstillståndatt permanentmannen
tillämpas dock inte helt strikt, i vissa fall kan kvinnan tillåtas härutan stanna
ändå.

skälEtt få här kan kvinnan för misshandel elleratt stanna att utsatts annatvara
våld från sida. förutsättningEn därvid kvinnan kanär styrkaatt attmarmens
hon varit för våld. I regel krävs misshandeln har polisanmälts ellerutsatt att att
kvinnan kan förete läkarintyg misshandeln. praxispå I har också godtagits intyg
från kvinnojour. Det förhållandet kvinnan tvingats brytat.ex. atten upp ur
förhållandet därför hon misshandlats emellertid enligt praxis inteatt anses

skäl för kvinnan, oberoende andra faktorer,utgöra skall fåensamt att stannaav
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omständig-andraföreliggafall det ävenvarje enskilt måsteSverige, ii utan
skullekvinnan mötakanomständighetersådanaExempel påheter. attvara

sittåtervända tilltvingashonsocialsvårighetermycket naturstora omav
gemensammabarn,harbetydelse kan atthemland. ävenAv att parternavara

eller harbarnetdel i vårdnadenfadern harsvensk medborgare,barnet är att om
fråndet, kvinnanmedoch aktivttillerkänts utövar umgänge separeratatt man-

fast etable-kvinnan fåttellertvåårstidens utgångtid föreendast kort att ennen
sammanvägningsedanenskilt fallvarje görsarbetsmarknaden Iring enm.m.

faktorer.alla relevantaav
praxisInvandrarverketsallmänhetenkritik frånbl.a.Med anledning motav

1993decemberverket igenomfördemisshandlatskvinnorgällerdetnär ensom
blivitsuccessivtpraxisdesskonstaterade verketpraxisdag. Vid dennas.k. att

ansökanprövningenförstavid denvadi frågaallt strängare omav ensom,om
Beviskra-seriöst.förhållandetförbevisning äruppehållstillstånd, krävs attsom

ochfrån riksdagmotivuttalandendelängreknappastansågs motsvaraven
Efterinvandringsprövningen.uppskjutnadengrund förligger tillregering som

denvad gällerpraxisliberalareskett tilldärför återgångpraxisdagen har enen
harSverige.sig i Dettafå bosättaansökankvinnansprövningenförsta attav

uppföljningenvidtyngdmyndigheterna läggerföljd störrefått tilldock avatt
riskerarkvinnor vägrasfleramedföri sinförhållandet, attnågot atttursom

prövningarna.efterföljandeuppehållstillstånd vid de
påsedanutredde för några årDOdiskrimineringetniskOmbudsmannen mot

Sverigeihindraför mänåtgärderuppdrag behovetregeringens attatt genomav
sedanländer ochandrakvinnor frånhitförsorgförmedlingsfirmors betalda tar

med anledningregeringentillsinför våld.kvinnorna Iutsätter rapport av
DO:s diarienummerkontaktförmedlingoetiskrörandeUppdraguppdraget -

sådanförfunnit belägginteDO hanredovisade1509/88 att264-88 IP att-
förekomma i någonskullemassmediabl.a. ibeskrivitskontaktförmedling som

behovDO, inte någotdärför, ansågförelågutsträckning. Detbetydande av
förmedling.förhindra sådanföråtgärdersärskilda att

ibeträffande sätteråtgärder mänDO andraövervägdesinI somrapport
tankenavstånd frånSverige. DOtill"importera" kvinnor tog ensystem att

anknytninggrunduppehållstillstånd påärendengranskning isträngare avom
ianknytningspersonerregistreringsärskildtanken påavvisadeoch även aven

denpraxis medvilketdet påkritisk sättDO,utlänningsärenden. motvarsom
grundupplösesförhållanden påtillämpasinvandringsprövningen näruppskjutna
bordeEnligt DOpraxis.ändradönskemålframställdemisshandel, ett omav

frågavaritfaktisktpåvisas detkan ettdetendastutvisning tillämpas att omom
skenförhållande.

Även medtillkommaåtgärder för rättaolikaInvandrarverket har övervägt att
frånkvinnorhitivissai sätterligger mänproblem att tadet systemattsom

regeringen årtillvåld.dem för Ioch sedanländer utsätter rapportandra en
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1992 med anledning regeringsuppdrag Kvinna och invandrareett rapportenav -
påtalade Invandrarverket sålunda åtgärder borde vidtas för förebyggaatt att-

utländska kvinnor lockas till Sverige under falska förespeglingar. sådanEnatt
åtgärd, menade verket, skulle kunna polisen vid sin utredningattvara av an-
knytningsfall regelmässigt införskaffar polisregisterutdrag påett mannen.

Invandrarverket har återkommit i denna fråga i skrivelse tillattgenom en
regeringen i november 1993 begära utökade möjligheter få tillgång tillatt
utdrag/upplysningar innehållet i kriminal- och polisregister för dettaatt taom
i beaktande i handläggningen ansökningar uppehållstillstånd grundpåav om av
anknytning. Denna begäran återkom i anslagsframställningverkets för bud-

1995/96. alternativgetåret Ett härtill skulle, enligt Invandrarverket i anslags-
framställningen, kunna verket för register de kvinnor-över mänatt ettvara som

refererar till. den sistnänmda framställningenI anförde Invandrarverket ävenna
den regeringen bör det finns skäl aktualisera fråganövervägaatt att attanser om
kontaktförmedlingarnas verksamhet enligt verket, verkar ha accelereratom som,
sistone.på

Enligt 8 § lagen 1963: 197 allmänt kriminalregister får Invandrarverketom
del utdrag/upplysning från registret det handlar "beslut frihets-närta av om om

berövande åtgärd" enligt utlänningslagen. Enligt 3 § 1 lagen 1965:94 polis-om
register kan Invandrarverket också utdrag/upplysning innehåll im.m. om
polisregister. lnvandrarverkets enligt polisregisterlagen till skillnad frånrätt är,
vad gäller enligt lagen kriminalregister, inte begränsad till vissa typersom om

ärenden. Invandrarverkets begäran bereds för närvarande i regeringskansliet.av

Äldre14.3 kvinnor kvinnoroch med
funktionshinder

Under de allra åren har uppmärksamheten också riktats våldsenaste mot som
Övergreppdrabbar äldre människor i deras hem. kvinnagammaleget mot en

kan flera skäl svårare upptäcka exempelvisän övergreppatt ettmotav vara
barn eller förvärvsarbetande kvinna. Gamla förmänniskor utsättsen som

i hemmet lever oftast isolerade tillsammans förövaren harövergrepp med och
få kontakter med andra människor. Det också först under den allraär senaste
tiden det har börjat fram medvetenhet svårigheterna för kvin-växasom en om

med handikapp olika slag för våld i sina institu-hem eller påutsättsnor av som
tioner. andra håll, iPå såsom Canada och USA, har uppmärksammatman
problemet tidigare,något och arbetar där för bättre metoder kunnaäven attman
avslöja sådana och för bättre stöd offerde upptäcks.övergrepp som

de sammanhang våld äldreI där och handikappade har studerats har intemot
våld kvinnor fokuserats särskilt. Som framgår nedan visar dock olikamot
undersökningar det gäller äldre kvinnor oftare offer för våldet.när än män äratt
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ochkartlagtuppdragregeringensSocialstyrelsen påäldre hargällerdetNär
iförra åretredovisades rapportenUppdragetvåld.förutsatthetäldresbeskrivit

SoS-rapportisbergÖvergrepp påvii hemmet ettäldre toppenmot ser-
förekomstenangåendeundersökningbl.a.redovisas avl.1994: I rapporten en

tillfrågatshadevårdenpersonal inomframför alltDetäldre.våld sommot var
försökaundersökningenhjälpmedville enMan geerfarenheter.sina avom

vilkaeller65 år,övervåldolikabeskrivning vemmot personertyper avav
tillorsakenochbegår övergreppenfamiljemedlemmarelleranhöriga som

för övergrepp,kvinnorvisade är utsattaUndersökningen mestattövergreppen.
ocksåvisadeundersökningSocialstyrelsensflera.till detta ärorsakernaoch att

ellermakenäktadetfallmångaImän. enförövarnamajoriteten varvaratt av
begått övergreppet.somson

medsamarbetebedrivits i näraharSocialstyrelsens enmed rapportArbetet
omvårdnadsforsk-förInstitutionenfrånavhandlinginyligen,forskare ensom

intervjuunder-ochenkäterresultatenredovisatuniversitet,vid Umeåning av
allmänläkaredistriktssköterskor,vårdpersonaltillsigriktatsökningar somsom

Britt-Ingeräldrevålderfarenheterderas mothemtjänstpersonaloch avom
abusewitnessingservicessocialtheandhealthinFormal CarersSaveman, care

undersök-gjorda1994. Deuniversitet,Umeåtheir homes,inelderlyof the
kunskaperbehovfinnsvårdpersonalen storthos ettdetpekar på avningarna att

med sig.äldre förvåldetsvårigheterde mothanterapersonalen börhur somom
frånerfarenheterdelnämnda ävendeniredovisar rapportenSocialstyrelsen en

uppmärksammatSverigeitidigare änhar pro-Finland. DärochNorge man
våldinriktning påmedprojektolikafleraharäldre. I Norgevåldblemet mot
bokiresulteratharprojektendefrånErfarenheterna enbedrivits.äldremot

Övergrepp äldreS. Johns,Hydle motsvenskautgivits påäven -som
Studentlitteratur,i hemmet,misshandeloch knutna nävarstängda dörrar om-

ifamiljerförskyddsheminrätta1979började årFinland1993. ILund man
krissituationi ettmänniskor ärerbjudakunnaskallskyddshem enkris. Ett som

År grundades1990vägledning.ochstöddem enochboende äventryggt ge
telefon-harFöreningenåldringar.förskyddshemsförening en egensärskild

jourverksamhet.
problematiksig i den1970-taletsedan engageratCanada harochUSAI man

omfattningenbl.a.Undersökningarmedför. aväldre avövergrepp motsom
i USAbådesjukhusfleraPådärifrån.studier finnsoch andrasådana övergrepp

ochläkaresjuksköterskor,utbildadesärskiltCanada har teamoch avman
får känne-äldrevåldfalldemedarbetar mot mansocialarbetare somavsom

förriktlinjerutarbetathåll ocksåfleraharvårdarbetet. Däridom manom
vidtas.kanåtgärdertillförslagochidentifiering övergrepp somav

skyldighetinnebärlagstiftningsärskildfinnsi USAdelstater enI många som
funktionshindrade.ochäldrevanvårdochmisshandelfall avrapporteraatt av

Services. Upp-ProtectiveAdultorganisation,statligtillskerRapportering en
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giftslärnnaren får och utredning skall inledas inom 24 timmar.vara anonym, en
De kan själva vända sig direkt tillutsatta organisationen, har gratissom en
telefonlinje dygnetöppen förrunt att övergrepp.motta rapporter om

Socialstyrelsen föreslår i sin olika åtgärder för motverka våldrapport att mot
äldre. Många förslagen syftar till öka kunskaperna i fram-ämnet. Manattav
håller vikten kunna olika frivilliga organisationeratt i arbetet förav engagera

motverka våld äldre. Stöd och avlastningatt till anhörigamot vårdar äldresom
och sjuka familjemedlemmar lyfts fram viktiga åtgärder för förebyggaattsom
våld. Man förordar inrättandet krisgrupper och/eller särskilda kontaktperso-av

för äldre. Samtalsgrupper för äldre förespråkas också. Socialstyrel-ner utsatta
pekar även på det behövs för tillfälligt boende föratt gamla märmi-sen resurser

skor, något i helt saknas i dag. Telefonjour förstort äldresett ärsom ett annat
förslag i rapporten.

Socialstyrelsen konstaterar det i nuvarande lagstiftning inte finns någonatt
skyldighet anmäla övergrepp äldre, och det enligtatt styrelsenär oklartmot om

sådan lagstiftning behövs. Socialstyrelsen dock det finns skälen att attanser
utreda behovet sådan skyldighet för personal arbetar med gamlaav en som
märmiskor.

Som framgått det förstär på tid har börjat tala över-ovan senare som man om
riktar sig med jysiska och psykiska funktionshinder.motgrepp som personer

Det finns anledning här nämna några projekt pågår.att som
Projektet Kvinnor och handikapp arbetar sedan 1989år inom den svenska

handikapprörelsen. projektgruppenI ingår från 20-tal handi-representanter ett
kapporganisationer, och har utvecklat kontaktlänkar med intresserademan
myndigheter och organisationer. I arbetet ingår ordna seminarier,att utge
informationsblad och Projektgruppen startades för belysatemarapporter. att
situationen för kvinnor funktionshindermed och stimulera forskningen om
dessa kvinnors villkor inom olika områden. Projektet bedrivs med stöd från
Allmänna arvsfonden.

Inför den internationella kvinnodagen 1993år valde Kvinnor och handikapp
för diskussion Våld handikappade flickortema och kvinnor. Måletsom moten

för diskussionen förutom uppmärksamma den internationella kvinno-attvar,
dagen, synliggöra och söka kunskaper funktionshindradeatt flickors ochom
kvinnors utsatthet, formulera förslag till förbättringar i livssituationenatt för
berörda kvinnor och erbjuda möjlighet till informationsutbyte och kontakter.att
Anförandena från diskussionen har sedermera publicerats.

Två andra projekt, sexualitet och sexualbrott och där situationentarsom upp
för med funktionshinder skall belysas, kan också Riksförbun-nänmas.personer
det för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna FUB, bedriver ett
projekt där belysa fråganäven sexuellaatt övergreppman avser motom perso-

med psykiska funktionshinder. Neurologiskt Handikappades Riksförbundner
NHR bedriver i samarbete med Riksförbundet för sexuell upplysning RFSU
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uppgift,enligtochsexualitetfunktionshindradesprojekt som,tarett uppsom
funktionshinder.medsexuellainnefattar övergrepp mot personeräven

därseminariumhållitnyligenharFUBoch ettHandikappombudsmannnen
belystes.funktionshinderpsykiskamedvåldaspekterolika mot personerav

kännedomvårdpersonal fårinnehåll närarbetsrättensuppmärksammadesSärskilt
tillskyldigsig övergrepp.vårdpersonal görnärävensådana övergrepp, menom

Tonårsflickor14.4

nödvän-påtalatkvinnorvåldtillbakgrunden motKapitel Något4Vi har i om
förekom-vålddetallmänhetenhosmedvetenhetenöka somdigheten omattav

barnviktentalat attsammanhanget äveni detVi har avkvinnor. ommotmer
förutsättningaröka deraskan attkunskaperskolaniungdomaroch somges

förvåldanvänderinte attdär mänrelationer,jämställdautvecklai livetsenare
detsammanhang ärdessakvinnoroller. Iochförlegadeupprätthålla mans-

kvinnorna.och detonårsflickornauppmärksammaviktigt ungasärskilt att
highmedintervjuerbaserade påCanada,ochUSAfrånUndersökningar

ikvinnorochtonårsflickorvisatharcollegestudenter,och att ungaschool-
haerfarenheterpersonliga attharutsträckning än avtrottmycket större man

och intevåldinför sådanttoleransde harocksåför attövergrepp, enutsatts men
för övergrepp.de utsättssjälvasigpåläggabenägna ansvaretsällan omär att

börjatävenbegreppviolence","datingCanada ettUSA och somitalarMan om
psykiskocksåsexuellfysisk ochbeskrivafor övergrepphär menanvändas att av
Canadagjord iundersökningEnflickvärmer.sinabegårmän motart ungasom

universitets-kvinnligaintervjuadede22visatsålundahar procent ungaatt av
hon,skyllasig självharflickapåståendet atti ominstämdestuderandena att en
våldsedan,hanochpojkvän,sinhetsarsmek, genomochkyssar uppgenom

31hadepojkarna procentintervjuadedeAvutnyttjar henne.sexuellthot,eller
bekräftatharSverigeiungdomsmottagningarvidPersonalinställning.samma

land.pojkar i vårtochflickorovanlig hoshellerinte ärinställningsådanatt en
Ihär.ävenuppmärksammatsbörjatharviolencedatingmed s.k.Problemet

relationervåld iprojektsärskiltsedanårför någrabedrevs ett omGöteborg
läromedelSärskildaavgångsklasser.i skolornasungdomarframför alltriktat till

videoñlmframställdesBl.a.informationsverksarnheten. enförfram -togs
användeslärarhandledningmedtillsammansprinsessanochPrinsen ensom-

kvinnojourerFleramed eleverna.dialogskapaintroduktion för att enensom
Inomskolorna.ikvinnorvåldupplysningsverksamhet ramenmotbedriver om

förtagitsinitiativharkvinnomisshandelvidMyndighetssamarbeteprojektetför
våldgällerdet motkunskaper närochmedvetenhetskolhälsovårdensökaatt

kvinnor.
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missbruksproblem14.5 Kvinnor med

missbrukande kvinnorkvinnor särskiltEn ärär utsatt somarman grupp som
och social-kvinnor inte hos kvinnojourerna,för våld. Dessautsätts tas emot

tilltjänsten särskilt motivera kontakt. Detdessa kvinnor svåraäratt attanser
missbrukarvården inte uppfattar ellerfinns risk inom den traditionellaatten man

bidragit till de hamnatförstår erfarenheter kvinnor har och harde attsom som
kvinnorsi missbruk. i utsträckning från antagandetMan utgår vägstor attett

dock visatin i missbruk likadan Undersökningar haroch mäns.ut utur ser som
varit för fysiska,kvinnorna i mycket högre utsträckning än männen utsattaatt

psykiska och sexuella övergrepp.
anpassadesärskilda behandlingsprogram och institutionerBehovet ärsomav

tillbakauppmärksammats, och sedan årför kvinnors behov och villkor har några
kvinnlig personal, s.k.har särskilda behandlingshem för kvinnor med enbart

kvinnokollektivenhåll i Sverige. Vidkvinnokollektiv, utvecklats några är
kvinnors speciella behov, och behand-behandlingsprogramrnen anpassade efter

villkor.kvinnor och lever under olikalingen baseras det faktumpå mänatt
problematikförutsättningarna arbeta med den särskildaHärigenom ökar att som

Kvinno-Fröjagruppen, leds Stiftelsenkvinnomisshandel Den s.k.utgör. som av
arbetar bl.a.forum, särskild utvecklingsgrupp inom detta område ochär en

med metod- och teoriutveckling.
blandmiss-för kvinnor medKvinnovåldskommissionen har besökt hemett

for dem särskilt behandlingsprogram,bruksproblematik med näm-anpassatett
för Ronnja det kommu-ligen Ronnja behandlingshem i Ronneby. Huvudman är

frivillig basisRonnja skernala Vårdförbundet i Blekinge. Behandlingen på på
kvinnor-och majoritetvårdtiden varierar mellan månader två år. Enoch avsex

och andravarit för misshandelvistats behandlingshemmet harpå utsattana som
och Manvarit både barnkvinnor harMångaövergrepp. utsatta vuxna.som

kvinnorna och återskapasjälvrespekten hosarbetar med återupprätta attatt en
sålunda in-missbruksproblemkvinnlig identitet hos dem. Kvinnor med ges

kvinnoinriktat perspektivfråndividuell vård och behandling utgår ettsom mer
liv.socialt självständigtleder till möjligheter leva drogfritt ochoch att ettsom
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övervägandenKvinnovåldskommissionens14.6

förslagoch

belystvåld. Vi harfördesärskilt sårbara utsättsnärNågra ärgrupper
kvinnorinvandrarbakgrund, äldremedför kvinnorsituationennågot av

kvin-missbrukandetonårsflickorfunktionshinder,medkvinnoroch samt
för våld.utsättssomnor

uppehållstill-medproblemetskall lösahurfrågaangelägenEn är man
våldföri landetkvinna här utsättsutländskförstånd i Sverige somen

invandrings-s.k. uppskjutenpraxis medTill följdsin enavman.av
frånhon bryterhärifrånutvisaskvinnanprövning riskerar att uppom

rättstill-nuvarandeför våld. Denhennehan utsätteratttrotsmannen,
Vi föreslår därföroacceptabel.meningenligt vår attlämpningen är

skallsinavåldför mäninvandrade kvinnor utsättshurfrågan avsom
i särskild ord-utredsi landethärtillförsäkraskunna rätten att stanna

ning.
tillfå tillgångskallbegärtregeringenhar hosInvandrarverket att man

beträffandepolisregister närkriminal- elleruppgifter manmannen,ur
Sveri-kommit tillkvinnaföruppehållstillståndfråganprövar somenom

Invandrarverkets begäranVianknytning.snabbs.k. attanserenge som
rimlig.är

föreslagit fråganäldrevåldiSocialstyrelsen har attmotrapport omen
med gamlaarbetar män-personalinformationsskyldighet för somenom

förutsätteruppfattning. ViSocialstyrelsensdelarutredas. Viniskor skall
äldrevåldmisstankevidanmälningsskyldighetfrågan motomatt om en

iuppmärksammasfunktionshindradepsykisktäven sam-motmen --
socialtjänstlag.förslagetberedningenband med om en nyav

inteutbrett ochgenomfört,kvinnor, såväl latent ärVåld och hot ärmot som
valtkapitlet har viförevarandesamhället. dettill särskilda i Ibegränsat grupper
harsårbarhetsärskilt sårbara. Deraskanfokusera någraatt som ansesgrupper

leversocialt nätverk eller påofta saknar sättsamband med de annatettatt mer
kulturellamed kvinnornassambandSårbarheten kan haisolerade andra.än

här kanålder. de nämnasbakgrund eller Utöver tar ensam-som uppgrupper
Våldskommissio-uppmärksammadesmed barn.stående mödrar små Dessa av

undersökningar,för våld. Senaresärskilt utsatt avsom varnen som en grupp
uppgift.bekräftat dennacentralbyrån, harbl.a. Statistiska

olikarad områden påfram förslagkapitlen har vi lagt påde tidigareI somen
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avslöja det dolda våldet ochsyftar till motverka våld kvinnor,sätt att mot att att
för våld. nödvändigt deförbättra stödet för kvinnor Det ärutsätts att somsom

förekomstenfår speciell uppmärksamhet det gällersärskilt sårbara även närär
tilli detta avsnitt har vi dock begränsatvåld. Våra överväganden och förslagav

få, speciella frågor.några

med uppehållstillstånd iangelägen fråga hur skall lösa problemetEn är man
för sin Tillkvinna här i landet våldSverige för utländsk utsätts av man.en som

utvisasföljd uppskjutna invandringsprövningen riskerar kvinnanden attav
henne för våld.härifrån hon bryter från han utsättertrots attmaxmen,om upp

Även till kvinna misshand-i praxis viss hänsyn haratttar enom man numera
i i vilkenproblemet fortfarande olöst. Vi saknar dag kunskaplats är ut-om

anknytning till har upphörtsträckning utvisas därför deraskvinnor att en man
invandringen,statistik försinom tvåårsperioden. Vi den överattanser som

Sverige utformadutvandringen invandrarnas förhållanden i bör påoch ettvara
Viinvandringsprövningen.den uppskjutnasådant den kunskapsätt att ger om

i sammanhanget.åvilar Invandrarverketerinrar det ansvar somom
förvi föreslagit olika åtgärderKapitel 3 Problemets omfattning harI att

uppgifter i vilken utsträckningkriminalstatistiken. Vi saknar i dagförbättra om
Enligt uppfattning börinvandrade kvinnor blir offer för våldsbrott. vår även

statistiken.sådana uppgifter kunna utläsas ur
rättstillämpninglagstiftning ochoacceptabelt vi i dag harVi det att enanser

riskerarvåld, därför dekvinnor under lång tidtvingar attattaccepteraattsom
med dende bryter förhållandet utsätterutvisas landet man somom upp urur

fallförhindra ifram syftar tilldem för våld. Förslag har lagts vart attattsom
kvinnor,för våldsbrott påflera tidigare har dömtsgångermän, nyttmotsom

ÖkadeInvandrarverket önskatländer. Sålunda harhit kvinnor från andratar
i iupplysningar innehållettill ellermöjligheter få tillgång utdragatt omur

i dessakunna uppgifterpolisregister beträffande förkriminal- och taattmannen
grundansökningar uppehållstillstånd påi beaktande i handläggningen avav om
förutsätt-rimlig. VissaInvandrarverkets begärananknytning. Vi ärattanser

Ökadeföreligga.registren torde redanför sådan användningningar aven
heladock inteInvandrarverket i avseende lösermöjligheter för nämnt pro-nu

anknyt-vid sådana snabbauppskjutna invandringsprövningenblemet med den
uppfattning bör tänkaEnligt bestämdaningar här i fråga. vårär ommansom

hithörandeinvandringsprövningens tillämpning idet gäller den uppskjutnanär
fårkvinnan självmening,Huvudregeln bör, enligt vårsituationer. attvara

till följdanknytningen har upphörtvill i Sverige,hon näravgöra stanna avom
misshandel.

närvarande i olikainvandrarpolitiken förInvandrings-, flykting- och är avse-
viSåvittutredningar föremål förflera olika översyn.enden och engenom

uppskjutnadenutredningar särskiltsittandeerfarit inte övervägaattavser nu
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våld. Viförkvinna hari fall dåtillämpninginvandringsprövningens utsattsen
ocksåbör det övervägasmeningEnligtvikt. vårfrågan har omstorattanser

anknytningarsnabbainvandringsprövning viduppskjutenförfarandet medinte
invandrade kvinnor utsättsfrågan hurdärförVi föreslårlagfästas.bör att som

landethär ifåtillförsäkras rättenskall kunnavåld sina stannaför män attav
ordning.särskildutreds i

Äldre funktionshinder änärpsykiskakvinnor medoch utsattakvinnor mer
derasSärskilträttigheter. ärsinatillvarakunnadet gäller storandra när att ta
dessavåld intar iochSexuellaför brott. övergreppde annatutsatthet utsättsnär

kvinnorbeivra brott små närärMöjligheternasärställning.sammanhang atten
tilli sinfårsin talan. Dettakan förasjälvafunktionshinder inte turgrundpå av

och andramyndigheterinförchanslösasigkvinnorna uppleverföljd att som
samhället.iinstanser

funktionshindradelleräldrekännedominte sällanVårdpersonal får att enom
oftamisstänker ärövergreppPersonalförkan ha övergrepp.kvinna utsatts som

situationen.skall hanterarådvill hur den
anmälavårdpersonal över-förskyldighetlagstiftning saknasnuvarande attI

kvinnoroch våldKapitel 10 SekretesseniVi har motandra barn.änmotgrepp
rådersekretessmed den strängasammanhängerolika frågorövervägt somsom

kapitletnämndahar i detsjukvården. Viochoch hälso-socialtjänsteninom
vårdperso-dag kansekretess. Idennauppmjukningföreslagit vissockså aven

gäller, lämnasekretessenförmåntill vilkensdenmedgivandenal, utan av
misstankevidoch åklagaretill polisvårdsekretessskyddasuppgifter omavsom

Enligt vårtminst två år.fängelse istadgatför brottetdet ärendastbrott, när
ytterligareviduppgifter lämnashindraintevårdsekretessenskallförslag att
Kapitel 11ividareVi harallvarliga brott.och mycketsärskilt angivnanågra

straffbestämmelseföreslagitkvinnorvåldochBrottsbalksbrotten attmot en ny
våldsikte påstraffbestämmelsenbrottsbalken. Den tarinföras i 4 kap.skall nya

deSyftet medrelationer.kvinnor iallt näraframföroch andra övergrepp mot
framför alltbeivrabli lättaredet skalllagändringarna är attföreslagna attav oss

införaanhörig. Vi har övervägtäven attbegås näravåldsbrott enmot ensom
soci-tillanmälansjukvårdspersonal göraochhälso-skyldighetför bl.a. att en

ochvåldforkvinna ärkännedom utsattfårdealtjänsten när att vuxenenom
härför.tillräckliga skälfunnitdock inteVi harhjälp.socialtjänstensbehövakan

förinformationsskyldighetfråganföreslagitharSocialstyrelsen att enom
förförståelseVi harutredas.börmänniskorgamlamedarbetarpersonal som

anmälningsskyldig-fråganVi förutsätteruppfattning.Socialstyrelsens att enom
funktionshindra-psykisktäldre ävenvåldmisstankevid mothet mot menom -

soci-förslagetberedningenmedsambandiuppmärksammasde en nyomav-
altjänstlag.
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Många flickor har inte hunnit utveckla självkänsla ochännu kanattunga en
därför lättare bli för våld. De enligtutgör vad viutsatta en grupp som, nu
börjar förstå, också kan behöva stöd. Skolan har här särskilt Skol-ett ansvar.
hälsovården, liksom den övriga elevvården, har central roll det gällernär atten
tidigt upptäcka flickor. Vi har tidigare, bl.a. i Kapitel 4 Någotutsatta om
bakgrunden till våld kvinnor, framhållit vikten barn och ungdomarmot attav

kunskaper ökar deras förutsättningar i livet utveckla jämställ-attges som senare
da relationer där inte använder våld. Vimän har betonat skolan aktivtäven att

verka formåste våldet kvinnor och flickor belyses i skolarbetet. Det äratt mot
särskilt viktigt flickor möjlighet under sin skoltid utvecklaatt attunga ges en
stark självkänsla och bli medvetna de har rätt sätta gränser.att attom egna

platser i landet finnsPå många särskilda ungdomsmottagningar medsom en
bred kompetens arbetar för tidigt upptäcka och försöka åtgärda ungdomarsatt
problem. Man arbetar utåtriktat, erbjuder också rådgivning, under-men man
sökning och behandling till enskilda ungdomar. Personalen vid ungdomsmottag-
ningarna har viktig roll fylla det gäller förebygga våld flickornäratt att moten

kvinnor.och viktigtDet personalen också har insikterär sådana de kanatt att
upptäcka och stödja flickor redan har erfarenheter våld och andrasom av

Vi har återkommandeövergrepp. i detta betänkande framhållit socialtjänst-att
och hälso- och sjukvårdspersonalen behöver bättre kunskaper för kunnaatt

kvinnor och flickor för våld. förslag imöta Våra och uttalandenutsättssom
dessa delar sig givetvis starkt gällande i fråga demgör arbetar påäven om som
ungdomsmottagningarna.

ytterligare frågaEn behöver uppmärksammas särskilt samhälletsärsom resur-
för missbrukande kvinnor för våld. Vi i dag kvinnorutsätts vet attser som som

missbrukar alkohol och andra droger ofta for våld och andrautsätts övergrepp.
Ofta lever kvinnorna i destruktiva förhållanden med män.

möjlighetEn för misshandlade kvinnor med missbruksproblem få stöd ochatt
hjälp kan få komma till kvinnokollektiv, där det finnsatt ett attvara resurser
arbeta med den särskilda problematik kvinnomisshandel Vi har iutgör.som
det föregående beskrivit verksamheten vid kvinnokollektiv i sin behandlingsom

särskild hänsyn till kvinnors erfarenheter och in och missbrukvägtar att ut ur
armorlunda Sådana behandlingsresurserär finns endast fåtalän mäns. på ett

iplatser landet. behövs, förutomDet vård och behandling i och slutnaöppna
former anpassad efter kvinnors särskilda behov, också meningsfull eftervård.en
Om inte behandlingsinsatserna följs risken påtaglig kvinnorna efterär attupp
vårdtidens slut tillbaka till det liv de levde tidigare ofta innebärgår och som en
tillbakagång till destruktiva miljöer och relationer.

Såväl den slutna den missbrukarvården i utsträckningöppna är storsom
privatiserad. Socialstyrelsen har i uppdrag tillsammans med länsstyrelserna,att
Statens institutionsstyrelse och Svenska kommunförbundet planera och denstyra
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deutvärderaochföljautvecklingsarbetetinriktningenallmänna samt uppav
särskiltharinstitutionsstyrelseStatenstill stånd. ettkommerverksamheter som

tvångsvård åtdifferentieradgod ochtillhandahålladet gällernär att enansvar
förocksåMyndighetenvård.sådanbehövermissbrukarede ansvararsom

missbrukarvården. Detutvecklingsarbete inomochforskningmetodutveckling,
inom sittochmyndigheterna,nämndadeangeläget ansvarsom-är att envarnu

missbrukare, såkvinnligaförsärskildatill behovetråde, hänsyntar resurserav
medsambandharproblematikdenkan beaktabättrei vårdarbetet somatt man

våld.erfarenheterkvinnors av
1anslag Ehuvudtitelnsför femteinomdisponerarLänsstyrelserna ramen

inomutvecklingsarbetemedel förungdomsvårdmissbrukarvård ochBidrag till
stimulera kom-föranvändassärskiltskallMedlenmissbrukarvården. attbl.a.
sammanhanget,i detbörManöppenvårdsinsatserna.utvecklatill attmunerna

missbrukarvård förutveckladbehovetbeaktamening,enligt vår även av en
för våld.kvinnor utsättssom
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15 i misshandelsmiljöerBarn

15.1 Inledning

direktivenI till Kvinnovåldskommissionen kommissionensägs skall behandlaatt
våld kvinnor utifrån kvinnoperspektiv. Enligt vår meningmot måsteett ett
kvinnoperspektiv inrymma de barn leveräven i misshandelsmiljöer. detFörsom
första antal misshandladeär kvinnor både hustru och och våldetett stort mor,
påverkar kvinnan i båda dessa roller. kvinnaEn i kris, passiviserad och med låg
självkänsla, har svårt orka med föräldraskapet. detFör andra får barnetsatt
reaktioner våldet ocksåpå konsekvenser for modern. I fallvärsta övertar sonen

småningomså faderns och modernmönster, blir föraktad och misshandlad även
honom. En nedvärderande kvinnosyn förs detta vidarepå från generationsättav

Äventill generation. dotter påverkas givetvis olika negativtsätt atten av
i hem där modernväxa för våld. Mot bakgrundutsätts härav finns detettupp

anledning belysa behovetnärmare stöd till modern i hennes föräldrafunk-att av
tion stöd och hjälp till barnen. Olika frågor vårdnad ochsamt rör umgängesom
med barn till kvinnor misshandlas också intresse iär sammanhanget.som av

15.2 i familjerBarn där modern misshandlas

l5.2.1 Våldets påverkan på barnen

familjerI där modern misshandlas fadern sviktar i regel båda föräldrarna iav
sin föräldraroll. Föräldrarnas energi och uppmärksamhet fokuseras den krispå

de lever kvinnaEn lever i kroniskt tillstånd skräck ochettsom som av oro
dåligtär rustad tillgodose sitt barns känslomässiga behov. Faderns tid ochatt

energi försökaägnas skaffa sig kontroll hustrun. Föräldrarnaöver orkaratt
därför inte och tillfredsställa barnens behov trygghet ochse utanav omsorg,
barnen försummas.

Många misshandlade kvinnor inte deras barn märkt våldet.någottror att av
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iförsiggårvadinte märkerbarnenundantagsfallidock baraDet är somsom
gjortharElse Christensenforskarenochdanska psykologenfamiljen. Den en

sinamedtillsammanskvinnohusbottavseende barnundersökning som
3/90. Under-psykologiNordiskiUndersökningen harmödrar. presenterats nr

inteendast tvådetoch dessa394 barn,avsåg procentsökningen somvarav
85hadebarnenmisshandelstillfalle. Avendanärvarande vid någothade varit

ytterliga-ochmisshandeln skett,sig i detbefunnitnågon gångprocent rum som
hade hörtåtminstonedevarit i närheten, såhade gång13 någon attprocentre

blevmodernhört ellerbarnen hadeHela 35hänt. sett attvad procent avsom
modernhade upplevtundersökningeniSamtliga barn utsattslivet. atthotad till
modernnedvärderingkontroll ochfadernsvåldför psykiskt somt.ex. av --

familjens liv.inslag idagliga
kandemoenighetvåldet också så sättibli indragnakan attBarnen varaom

undersökningChristensensElsemisshandlad. lblirmoderntillupptakten att
de självakonflikt därvåldet utlöstsupplevthälften barnenhade varatt av enav

riktadaggressiondethandlade motfallhuvudpersonen. I många varsomom
och modern.barnetbåde

modern.misshandlarfadernfeldet derasinte sällan äruppleverBarnen attatt
försökervåldet. Defå påderasdetockså ärkänner stoppDe attatt ansvar

Christen-Elsesjälva sin far. Islår deoch iblandemellandeavleda fadern, går
sigblandaförsöktbarnen på något sätthälftenhadeundersökning nästan avsens

försökaskulledesannolikhetendesto störreäldre barnen atti våldet. Ju varvar,
blanda sig

förmodasvåld kanpsykisktfysiskt ochforsin hustruEn utsätter sesomman
ägodeldvs.sin hustru,de påpå sättsina barnpå somsom ensersamma som

mis-allavisarbestraffas. Dessutomochkontrollerastill lags,skall demvara
i derasför sina barnrespektochbrist attfader påshandlande genomomsorg om

misshandla modern.förnedra ochnärvaro
ochkvinno-mellansambandklartfinnsvisar detstudierrad olikaEn ettatt

misshandlade146 tillundersökning barnamerikanskbarnmisshandel. I aven
för-våldför någonvarithälften barnenhademödrar nästan utsatta avavav

varitde28raporteradeflickorna utsattafadern. Avoftast procent attäldrarna,
HealthCrossfire.in theChildrenMaria Roy:fadernsexuellaför övergrepp av

Även under-hade iChristensen1988. ElseFlorida.Communications, Inc. en
misshandlatstill kvinnorhälften barnentillkommit framsökning att somav

1988.Sikonoverlevelse.ellerOpvaekstvåldfor fysisktvarit utsatta
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medförstår ofta inte vad händer. talarmisshandlas IngenBarn somvars mor
förtigs våldet och döljs detdem våldet. familjen förträngs och utåt påInomom

fårmissbruk och sexuella barnen. Barnensätt övergrepp mott.ex.samma som
bekräftad, de får inte heller hjälp medaldrig sin verklighetsuppfattning och att

våld privatbearbeta sina känslor och upplevelser. Budskapet är äratt en an-
starkareinte talar lär sig ochgelägenhet Barnen störreatt mansom man om.

hackord-makt kan det finns hierarki,destoär, utöva samt att en enmer man
får användaframför allt pojkarna får lära signing. De att man som vuxen- -

för sina syften. lär sig också kvinnor och barnoch våld uppnå Detvång attatt
de kan misshandlas bakom stängda dörrar.perfekta offer, eftersomär

finns i familjen."inlärningen" blir effektiv eftersom förebilderna den legna
sin relation till barnet blirsin roll barnets primära vårdare och med närasom

uppfattarmycket stark. blir särskilt stark barnetföräldrarnas påverkan Den om
inflytande.modellen i detta fall fadern har makt ochatt - -

uppvisar ofta de barntill misshandlade kvinnorBarn symtom somsamma som
ätproblem, och/ellerfar illa andra orsaker. kan gälla ochDet sömn- magontav

interiktigt barnenligger till hands de småhuvudvärk. Det nära att tro att
apatisk detta emellertidOm modern ångestfylld och kanvåldet.på ärreagerar

kanför de allra barnen. Dettafå mycket allvarliga konsekvenser även yngsta
barn, vilkenför anknytningen mellan ochbl.a. lägga hinder i ärvägen enmor

fånormala utveckling. kan svårtförutsättning för barnets Barnen attt.ex.
positiv självbild, de inte själva hartillit, självförtroende ochutveckla nären

undermineras konflikterpositiva förebilder och deras säkerhet ständigtnågra av
och våld i familjen.

kvinnordriver daghem för barn till deAlla Kvinnors i StockholmHus ett som
1995:3 beskrivssocialtjänst,där. Stockholms FoU-rapportbor I rapporten

kundeframgår barnenerfarenheterna arbetet med 73 barn. Av attrapportenav
och ellerskrika, sparka, fräsa gråtailska aggressivitet slå,visa och spotta, --

kunde tillblyga. Vissa barn distanslösa. De gåinåtvända och mycket varvara
del barnför det främmande. Enhelst och visade ingen rädsla som varvem som

fick starka vredesutbrottkontroll tillvaron. En delhade starka behov överav
i proportion till denhysteri, och där utbrottet inte stodkunde iövergåsom

mycket destruktivt och delfaktorn. kunde lekautlösande Barnen på sätt,ett en
självmordstankar,de åstadkom. barn hadetycktes njuta det kaos Någrasomav

depression.visade tydliga teckenandra på
de äldre barnendaghemmet betedde sig småUnder den första tiden på som

artigade fått för sina föräldrar. Devilket kan tyda att ta varansvarvuxna,
sammanbitnaverkade de lugna ochtill lags. vissa fall såoch ville Igärna vara

sina upplevel-de inte tagit skadapersonalen frestades någon störretro attatt av
känslorlita personalen, kom derasbarnen efter tid började våga påNärser. en

"skalet" brast, och bearbetningen barnenstill sammanhållandeDetytan. avupp
börja.upplevelser kundesvåra
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Ilskanmodern och fadern.bådebarn har ambivalenta känslorMånga gentemot
fadernidentifiera sig med honommed vilja ärfadern kan attmot paras en -

identifiera sig medkänna motviljastarke. Särskilt pojkar kanändå den mot att
med ilskasympatin för modern kanmed offret. Lojaliteten ochden parassvaga,

situation.sinoch oförmåga någotoch förakt hennes svaghet göraöver att
nämnda amerikanskafinns den tidigaregäller de äldre barnenNär det något

misshand-146 barn till1988 omfattar intervjuer medstudien Maria Roy, som
60visarUndersökningenkvinnor. i åldern 11-17 år.lade Barnen att procentvar

grund skolk och bråk. Av barneni skolarbetetpojkarna hade problem på avav
11-årsåldern. Tiostartade redan ialkoholproblem,hade 85 procentprocent som

narkoti-rymning,sängvätning.kronisk sömnlöshet och Dessutomled angavsav
problem. deprostitution vanliga Avnarkotikahandelkamissbruk och samt vara

sina flickvänner83 de slog närhade fast sällskap medgavpojkar procent attsom
de blev dem.påarga

15.2.2 för barnenInsatser

motsvarandesocialnämnden eller1980:620 skall§ socialtjänstlagenEnligt 12
förhållanden. Socialtjänstenoch godaunderverka för barn växer tryggaatt upp

Sommisshandelsmiljöer.isärskilt för barnhar således växerett som uppansvar
och våldKapitel 5 Socialtjänstensocialtjänstenframgått i avsnittet motom

föri familjendock sällan kvinnan ärupptäcker socialtjänstenkvinnor utsattatt
medarbeta dessaochVidare saknas ofta kompetensmisshandel. attresurser

misshandlas eller derasfår varken de kvinnorbakgrund häravfamiljer. Mot som
skulle behöva.barn den hjälp desom

kanbli uppenbar. Detkan problematikensocialtjänstens familjerättsenhetInom
verkligenför fadernvad bäst barnet, ärbedömasvårt äratt omsomvara

för kommaanvänder barneteller hanintresserad med barnetumgänge attomav
tillfaderns rätt umgängekan också svårt avgörabarnets Det att omvaramor.

för barnet. Detoch kanske ärmedför risker för modernmed barnet även-
vårdnadsutredningaruppgift ärhar tillviktigt socialsekreterare göraattatt som

separation.samband medsällan upphör ivåldsutövningmedvetna att enom
separation. Ii samband medinledas ellerkan våldetTvärtom trappas enenupp

arbetarintervjuat personal,därpågående undersökningengelsk/dansk somman
advokater och domaresamarbetssamtal,vårdnadsutredningar ochmed ävenmen

minimeraintervjuadegenerell tendens hos dei mål, hardessa attsettman en
ChrisMarianne Hester,effekter barnenbåde våldets existens och dess

University of Exeter.Pearson,

År hosflera dygn300 barn eller500 kvinnor och 11994 bodde totalt 1 ett
kvinnor.barnlikamed andra ord mångakvinnojourerna. Där bodde nästan som
Frivilli-kapitel Kapitel 7tidigareframgåttKvinnojourerna har dock, ettavsom
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organisationer och våld kvinnor, inte tillräckliga hjälpamotga attresurser
barnen. Ett antal för kvinnojourerna har förmedlat destort representanter att
känner sig otillräckliga det gäller möjligheternanär tillgodose barnens behov,att

de har otillräckligaäven kunskaper dessa barns speciella behov.attmen om
Under den tiden har kvinnojourernas önskemål bättrepå sättsenaste att ettom

kunna sig kvinnornas barn vuxit sig allt starkare. Vissa jourer bedriverta an
därför studiecirkelverksamhet för öka barnkompetensen hos jourkvinnorna.att
Man har också försökt förbättra den fysiska miljön för de barn vistasatt som
i jourernas bostäder. Endast kvinnojourer har dock särskildnågon verksam-tre
het för barnen. daghemmetEn vidär Alla Kvinnors Hus i Stockholm och ären

Örebro.kvinnojouren i Vid Kvinnoföreningen våld i Karlskoga-Degerforsmot
har projekt, finansierat bl.a. Rädda Barnen pågått, i halvtidsan-år. Enett treav
ställd barnskötare har sig barnen.ägnat Verksamheten har bl.a. medfört att
samarbetet med socialtjänsten har förbättrats, tillvaron för barnen blivitatt
bättre strukturerad, barnen snabbare kunnat komma tillbaka till sina normalaatt
rutiner vad gäller skola och barnomsorg mödrarna fått stöd ochsamt att av-
lastning.

Enligt 71 § första stycket socialtjänstlagen bör och får kännedomvar en som
underårig misshandlas i hemmet, eller behandlas där påattom en ettannars

sådant det fara försätt hans utveckling,är anmäla detta till socialnämnden.att
För vissa offentliga och befattningshavare vid dessa för vissasamtorgan an-
givna yrkesutövare finns enligt 71 § andra stycket skyldighet göraatten an-
mälningar. Någon anmälningsskyldighet för kvinnojourerna föreligger dock inte,

i paragrafens första stycke alltså uppmaning till allmänheten tillattmen ges en
socialnämnden eller motsvarande anmäla underårig far iilla hemmet.om en

Socialtj änstkommittén föreslår i sitt huvudbetänkande Ny socialtj änstl SOUag
1994: 139 utvidgning anmälningsuppmaningen. Enligt förslaget skallen av upp-
maningen också gälla fall där intedet klarlagt, harär anledning attmen man
misstänka, barn far illa. Vidare skall uppmaningen gällaatt ett oavsett om
misstanken gäller förhållanden i eller utanför hemmet. Dessutom föreslås det

anmälningsskyldigheten för vissa yrkesutövare vidgas. Skyldigheten skallatt
sålunda enligt Socialtjänstkommitténs förslag omfatta alla ärpersoner som
yrkesverksamma inom privat verksamhet berör barn och ungdom, privatsom
hälso- och sjukvård privat bedriven verksamhet socialtjänstenspå område.samt
När det gäller ideellt arbetande organisationer och deras tjänstemän råder det
enligt kommittén speciella förhållanden. Människor vänder sig dit för attsom
få råd och stöd sannolikt ofta för givet uppgifter han eller hontar att som
lämnar inte förs vidare till olika myndigheter, kommittén. Enligt kommit-anser

uppfattningtens skulle dessa organisationers rådgivningsverksamhet kunna
äventyras samtal från allmänheten särskildapåtar emotom personer som
hjälptelefoner skulle anmälnings-ha och uppgiftsskyldighet. verksamhetDenna
ställer i allmänhet inte krav yrkeskunskap utförspå ofta ideellt. denI månutan
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bör dennasådana uppgifterför utföraanställd personalorganisationen har att
bestämmelsernaomfattasmening inteenligt Socialtjänstkommittenspersonal av

m.fl.socionomerpsykologer,uppgiftsskyldighet. Läkare,anmälnings- ochom
bör dockverksamhetför organisationenssitt inomyrkeutövar ramensom

kommittén.bestämmelserna,de aktuellaomfattas anserav

behovför våld harmoderni familjer där utsättsbarnMånga växer avsom upp
kan behövabarnpsykiatriska vården. Barnendeninom förbehandling ramen

mellanbådesamtidigt relationenupplevelser,bearbeta sinahjälp med att som
dessaFlertaletförbättras.far och barn behöveroch mellanoch barn avmor

har nåbarnpsykiatriska vården svårtdendockfamiljer tillhör attgrupp somen
ungdomspsykiat-ochfrån de barn-allmänhet kräverdärmed hjälpa.och I man

famil-helapåfamiljen skall medverka. Kravethelariska mottagningarna attatt
hjälp.familjer kan fåfåtalendastbehandlingen innebärjen skall delta i ettatt

socialtjänstensamverkan med ärutveckladrutiner och dåligtBristande t.ex.
får stöd.till barnen inte någotandra skäl att

barnpsykiatriskaför deninom1987 bedrevsMellan 1985 ochåren ramen
medKvinnorsvid Alla HusförsöksverksamhetPBU i Stockholmvården en

förbättrahuvudsyftenProjektetsfrån Socialstyrelsen.stöd bidrag attvarav
barni arbetet medsamarbetsformerfinnautvecklingsmöjligheter,barnens att

vistades 55projekttidenUndersprida kunskap.misshandelsfamiljer ochi att
kvinnojourens daghem.barn på

samtidigt.olika hållfråninsatserförsökte hjälpa barnenPBU-teamet genom
frånmedgivandeoch stöd. Eftererbjöds hjälpkontaktades ochmödrarBarnens

hadeTeameterbjöds stöd PBU.ocksåkontaktades fäderna,mödrarna avsom
lekob-samtal ochenskildadelsdels daghemmet,kontakt med barnen på genom

äktenskapligadenbearbetafamiljesamtal försökteservationer. I par-och man
möjlig-terapirummet fick barnenföräldrasamarbetet. Ioch stärkaproblematiken

Mamma-samtalupplevelser.sinalekaktiviteter bearbetasamtal ochhet iatt
daghemmet.med personalentillsammansgenomfördes

stöd hos för-störningar ochhade svåradel barnfannPBU-teamet svagtatt en
stödinsatserbegränsademedgoda utsikterandra hadeäldrarna, medan att

känslomässig försum-projektetorsakat. Enligtvåldet ärde skador somreparera
måletfrämstaDetutveckling hos barnen.normalhindret förmelse det största en

förtillgängligakänslomässigtdärför demföräldrarna görai arbetet med attvar
sina barn.

ungdomspsykiatriskbarn- ochsärskild1992Stockholm finns sedan årI en
socio-arbetarkvinnor.misshandlade Därtillför barnmottagning Lotsen en--

kontorsassis-veckanio timmaröverläkarepsykolog, samt enperennom, en
intekan denbegränsademottagningensbakgrunddeltid. Motpå resursertent av

Lotsen.79 barn påUnder 1994hjälp. åralla behöver emottogsta emot som
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Verksamheten omfattar både individuellt stöd och gruppbehandling. harLotsen
haft för barn i olika åldrar, också Under 1994årgrupper men mammagrupper.
hade individuella samtal eller parsamtal där 11även 47 aktuella fäderman av
deltog. Av resursskäl har Lotsen dock tvingats prioritera bort fáderna. Avsikten
med Lotsen har varit erbjuda kortvarig terapeutisk kontakt i krissituationatt en
och familjerna sedan skulle överföras till socialtjänstenatt eller de ordinarie
barn- och ungdomspsykiatriska mottagningarna. Detta dockutgör problemett
eftersom personkontinuitet i dessa fall viktigså och andraär instanser Lotsenän
oftast inte har tillägnat sig den kunskap och metodik fordras i arbetet medsom
familjer där hotfull ochär våldsam. För kunna arbeta med dessaattmannen
familjer fordras, enligt Lotsens erfarenhet, flexibilitet. Man kan inte alltid följa

i förväg uppgjord behandlingsmodell, och ibland måste använda sigen man av
okonventionella metoder.

Till flexibelt arbetssätt hör också arbeta utåtriktatett och uppsökande. Ettatt
alternativ brukar förordas i sarnmanhaget denär barnpsykiatriskasom att
öppenvården samarbetar med kvinnojourerna och söker kvinnorna ochupp
barnen bor där och erbjuder dem behandling.som

15.2.3 Kvinnovåldskommissionens överväganden och

förslag

Vi föreslår villkoren för barnatt växer i misshandelsmiljöer blirsom upp
föremål för utredning i särskild ordning. En sådan utredning bör ha en
bred och, utifrån såväl flickors pojkarsansats perspektiv, tasom upp
olika frågor barnens livssituation.rörsom

Kvinnovåldskommissionen har endast mycket kortfattat kunnat beröra barnens
situation i familjer där barnens för misshandel.utsätts dockDet framstårmor
tydligt insatserna för barnen vikt.äratt största Dessa har oftast och hörtsettav
vad modern har för. Vissa barn blir själva för våld. Oavsettutsatts utsatta om
barnen själva direkt drabbadeär det fysiska våldet eller inte, har kvinno-av
misshandel starkt negativa effekter barnen. En del barn upplever självadeatt

orsak tillär våldet och drabbas skuldkänslor.svåra Många barnen leverav av
med stark ångest. tillvaroDeras oförutsägbarär och kaotisk. Hemmet,en som
skall säker ooh plats, blir i stället den förplatsentryggvara en mest otrygga
dessa barn. Fadern är hotar och slår, och barnen kan inte förlitaen person som
sig på modern skall kunna skydda dem. kanHon inte sigatt skyddaens
själv. En del barn lever med reellt dödshot hängande sig. Hoten kanöverett



misshandelsmiljöer370 iBarn

allrafamiljen. Dehelasjälv ellersigdöda modern,skallfadernhandla attom
mellan sinavåldbevittnanegativtolikadärför på sättpåverkasflesta barn attav

faktorer,olikaberoende mångabarnetpåverkar ärvåldetHur somföräldrar. av
förhållandenfamiljensochoch könålderbarnetsfrekvens,ochvåldets artt.ex.

övrigt.i
sig, de harbakomkvinnojour harhosbefinner sigbarn ett traumaDe ensom

främmandeioch borsitt hemfrånbrutitde harfadern,från enseparerat upp
fram-ingentingdekris ochsig ibefinner vetde harmiljö, omsommammaen

flykting-medlikheterdärför mångaharkvinnojourbor hostiden. Barn ensom
barn.

ochhjälp,stöd ochbehovmisshandlats hartill kvinnor stortBarn ett avsom
får det,till dekommunens/socialtjänstens atthandförsta attidet är seansvar

olikatordeminstkvinnojour. Intesig hosbefinnerbarnende falliäven en
förebyggandeibetydelsehamisshandlatskvinnortillför barneninsatser som

ProblemetsKapitel 3sebrottsofferundersökningkanadensisksyfte. om-En
detefteroftavåld i hemmetbevittnarbarn tarnämligenvisarfattning att som

undersökningenvisadeSålundaupplevt.debeteendeaggressivtmönster somav
blirisksågångersvärfar löpte attvåldsamhade storkvinnor tredeatt ensom

uppvisatsvärfar intekvinnor ettdevåld sinför partner varsutsatta somav
beteende.våldsamt

svårigheteroch deoch hjälpstödbehovdessa barnsanledningMed somavav
barnförvillkorenviföreslårbehoven,det gäller möta att somföreligger när att

ordning. Ensärskildutredning iföremål förblirmisshandelsmiljöeriväxer upp
såvälutifrånoch,bredhameningenligtbör vårutredning ansatssådan en
livs-barnsdessaolika frågor rörperspektiv,pojkarsflickors ta somuppsom

situation.

Vårdnad och umgänge15.3

bestämmelserGällande15.3.l

ochvårdnadfrågorsåvittminstintebestämmelser,Föräldrabalkens omavser
under deförändringaromfattandetämligengenomgåttharmed barn,umgänge

genomgående bar-genomförts har sattreformerdecennierna. Desenaste som
ställningrättsligastärka barnetstillsyftatochförgrundeniintresse attnets

den hänsynochbehovbarnetsmarkeratidigaregradi somhögre änattgenom
återkom-harför barnenFöräldrarnastill barnet.bör ansvargemensammatas
tämligendenmedsyftenalagstiftningssammarthang. Ettimande poängterats av

förbana väg1991vidtogs årregelverket attreform enomfattande varsomav
möj-utsträckningsjälva i såföräldrarnariktningi storutveckling somattmot

Enumgängesfrågorna.vårdnads- ochikomma annanligt skall kunna överens
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utgångspunkt reglerna skulle för ochatt anledning till beaktautymmevar ge att
olika individuella förhållanden. Det har därvid framhållits bedömningenatt av
vad i enskilt fall bäst förär barn inte kanett schablonmässigtgörassom ett utan

blimåste beroende omständigheterna i det enskilda fallet.av
Bestämmelserna vårdnad och med barnumgänge återfinns i 6 kap. för-om

äldrabalken. I kapitlets inledande paragraf slås det fast barn har tillrättatt
omvårdnad, trygghet och god fostran. Där slås också fast barn skallen att
behandlas med aktning för sin och och de inte får förutsättasegenart attperson
kroppslig bestraffning eller kränkande behandling.annan

Den har den juridiska vårdnaden barn har för barnetssom ett ettom ansvar
personliga förhållanden och skall till barnets behov blir tillgodosedda.attse
Vårdnadshavaren har både ochrätt skyldighet bestämma frågoratten en om

barnetsrör personliga angelägenheter, skall i takt med barnetssom stigan-men
de ålder och utveckling allt hänsynstörre till barnets synpunkterta och önske-
mål. Att ha vårdnaden barn innebär sålunda ha det juridiskaett attom ansvaret
för barnet.

När föräldrarna till barn gifta medär varandra har deett vårdna-gemensamt
den barnet. I de fall föräldrarna inte har varit gifta med varandra harom mam-

i regel vårdnaden barnet, föräldrarna inte bestämtman vårdnadenom om att
skall tillkomma dem Fråga ändring i vårdnaden kangemensamt. uppkommaom
i flera olika situationer. Oftast detär dock i samband med föräldrarnaatt

vårdnadstvister uppstår. Om någon föräldrarna i sådant fallseparerar som ettav
begär vårdnaden inte längre skallatt tillkommer det domstolenvara gemensam

bestämma föräldrarnaatt skall anförtros vårdnaden efter vadvem av som som
är bäst för barnet. Rätten kan också bestämma den vårdnadenatt gemensamma
skall bestå, bara föräldrarna inte sigmotsätter detta.

Enligt förarbetena till föräldrabalkens bestämmelser vårdnad och umgängeom
prop. 1990/91:8 skall vårdnad typiskt barnetssettgemensam anses gagna
intresse. Det framhålls sådan utgångspunkt inte kan gällaatt undantag.en utan
Sålunda uppmärksammas förhållandenäven medför med hänsynattsom man,
till barnets bästa, bör frångå detta Bl.a.synsätt. ifrågasätts det föräldersom en
motstånd vårdnaden skall börmot att till nackdel för denvara gemensam vara
föräldern, när bestämmerrätten föräldrarna skall anförtros vårdna-vem av som
den. Man påminner i propositionen förälders motståndattom moten gemensam
vårdnad kan bero på skyddasträvan barnet fara illa. Det kanatten mot att
också ha sin grund i sådana förhållanden hustrumisshandel eller ständigasom
trakasserier från makes sida, dvs. förhållanden kan detgöra svårt elleren som
omöjligt med vårdnadsform förutsätter enighet i frågor barnet.rören som som
Slutligen framhålls det i propositionen bedömningen i det enskilda falletatt
måste mycket lyhörd och inriktas på de omständigheter ochvara noggrant
behov föreligger i just det fallet.som

Det har i många sammanhang påpekats det viktigt förär barns utveck-att ett
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dessaföräldrarna,båda äventillrelationergodaochharbarnet näraling omatt
kanföräldrarnamedkontaktbristfälligvarandra. Enmedkonflikti en avär

vad ärbedömningenVidavseenden.olikautveckling ibarnets somförsämra av
behovsärskilt vid barnetsavseendefästaocksåskall enbarnet rätten avförbäst

behovbarnetsFråganföräldrarna.bådamedkontakt avgodoch omnära
vidframträdande platssärskiltskallföräldrarsinabådamedkontakt enges

vårdnadshavare.valet av
gällaskallregelnämndahellerinteuttalandenfinnsförarbetenaI att nyssom

barnetovillig låtaförälder ärförhållandet attEnbart detundantagslöst. att en
detsigbedömningenmotivera attintekan gärnaföräldernandreträffa den vare

skall bedömasvårdnadshavarenellerumgängessabotagesig attskulle röra om
sinhahandlande kanföräldernspåtalasVidaredet.framhållsolämplig, attsom

ellerför övergreppfrån utsättasskydda barnetförsöka attigrund strävan atten
motiverakanskälandra attfinnasocksåkanilla Detråka somut.annars

propositio-idetföräldern,andre sägsdentillflyttasinte bör övervårdnaden
omständig-deutifrånbedömasfallvarje måsteframhålls detPå attnyttnen.

fallet.deti justföreliggerheter som
demtillkommerintebarnetvårdnadenochföräldrarnaNär omseparerar

förälderdenochbarnetmellanfrågan umgängeaktualiseras somgemensamt om
Även med barnetumgängefråganfall kani andravårdnadshavare.inte är om

särskiltbestämmelserföräldrabalkensenligt ettharVårdnadshavarenaktuell.bli
vård-inte ärföräldermed denbehov umgängeför barnets somatt avansvar

vårdnadshavarenskallVidaremöjligt.detlångt ärtillgodoses sånadshavare
intefrämja umgänget,kanbarnetupplysningar omsådanalämna somom

detmed påvårdnadshavaren gårinteOmdetta. um-skäl talarsärskilda emot
efterumgängesfråganidomstolenbeslutarföräldern begärandredengänge som

för barnet.bästvad ärsom
fåbarnförviktigtdet attärfrån ettutgår nämntsLagstiftningen attsom

innebärhåll. Dettaskildabor pådessaföräldrar,sina ävenbådamedumgås om
förälderdenmedumgängeför barnetalltid bästdetinte är att ettnaturligtvis att

framhållsförarbetenastånd. Itillkommermedtillsammansinte borbarnetsom
föräl-tillledakanumgängesfrågor attbedömningschablonmässig enavatt en
någotför barnetbästdetbifalls, omtalan umgänge attders trots voreom

detsig sättetförhålla påfall attenskiltkan iförekom. Detallsinte ettumgänge
ellerallsinte ägerumgängenågotsynvinkel bäst omär rumbarnetsdet omur

Vidareålder.har nåttbarnetförststånd närtillkommer mogenumgänge en
konkur-lämnasupplysningarintressetfall dåfinnasdet kan attdetuttalas avatt

propositionen ärsärskilt i attfall nämnsEttintresse.med något annat somrerar
förtillbarnetmedflyttatharvårdnadshavare mannenenkvinna ärsomen

villdärför inteochtrakasserierdennesundan uppgekommaförokänd ort att
adress.sindärmedochbarnets, egen,

riskenbeaktaskall ävenumgängesfrågan rätteniställningstagandeVid sitt
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bl.a. för barnet kan komma för eller farautsättas övergrepp illaatt att armars
i samband med Föräldrabalkensumgänget. sjätte kapitel kompletterades med
denna bestämmelse 1993, och i förarbetenaår prop. 1992/93:139 framhålls

bedömningen inte skall frånutgå förälder i princip har tillatt rättatt en um-
fort integänge, så det kan slås fast föräldern olämplig därtill.är När detatt

gäller risk för kan bl.a. umgängesföräldernsövergrepp allmärma attityd till våld
in,spela framgår det specialmotiveringen.av

I mål vårdnadrör och barnmed kanumgänge uppdra social-rätten åtsom
nämnden eller lämpligt anordna samarbetssamtal för i barnetsannat att attorgan
intresse enighetuppnå mellan föräldrarna. Kvinnovåldskommissionen har be-
handlat vissa problem förknippadeär med sådana samtal i kapitletsom om
socialtjänsten kapitel 5.

l5.3.2 Handläggning vårdnadstvisterav

Hösten 1993 tillkallades särskild utredare för utvärdera 1991 års reformatten
föräldrabalkens regler vårdnad och dir. 1993:umgänge 120. Utvärde-av om

ringen skulle särskilt inriktas frågan hur satsningenpå på samarbetssamtal har
inverkat handläggningenpå vårdnads- och umgängestvister. Vidare skulleav
utredaren handläggningsreglemaöverväga behövde ändras.om

Utredarens huvuduppgift skulle undersöka hur de bestämmelsernaattvara nya
vårdnad och har tillämpats och,umgänge på grundval sådana undersök-om av

ningar, ställning till bestämmelserna behövde ändras i avseende.någotta om
Utgångspunkten för eventuella förslag bör enligt utredarens direktiv, såsom är
fallet i dag, föräldrarna i så utsträckning möjligt skall kunnaatt storvara som
komma i vårdnads- ochöverens umgängesfrågorna och vad bäst föräratt som
barnet skall tillgodoses. Utredningsuppdraget kommer redovisas inom kort.att

l5.3.3 Pappagruppen

1993Hösten tillkallade det ñr jämställdhet ansvariga statsrådet särskilden
arbetsgrupp barnen och arbetslivet. Arbetsgruppen, den s.k.om papporna,
Pappagruppen, avlämnade sin slutrapport i december förra Dsåret 1995:2.

Pappagruppen föreslår det endast bör finnas juridiskt vårdnadsbegrepp,att ett
nämligen vårdnad, och således enskild vårdnad börattgemensam man menar
avskaffas. Bakgrunden till förslagPappagruppens lagar och myndigheterär att
enligt alltför ofta spelar konfliktdrivande roll i stället för stödjaattgruppen en
samarbete mellan föräldrarna. Pappagruppen föreslår regeringen skallatt ta
initiativ till lagstiftning innebär följande.en som
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detvårdnad gäller frånavskaffasEnskild vårdnad bör så att gemensam
ytterligarevårdnaden börfastställts.faderskap Denatt gemensamma

ochallvarligt inverkar barnetsstärkas beslut på näraså att var-som
samför-i uttryckligtmed båda sina föräldrar måstedagliga kontakt tas

fastställas dom-föräldrarna. ska kunnastånd båda Umgängesrätt avav
beaktandeoch med särskiltinom för vårdnadstol avramen gemensam

och underlättaberedskap samarbetarespektive förälders förmåga och att
sina föräldrar.för barnets kontakt med båda

i ad-utsträckning bejakasvårdnaden bör i störreDen gemensamma
bostadsbe-för bostadsbidrag ochministrativa beslut. bör räknas inBarn

för underhållsbidrag börföräldrarna. reglerna störrehov hos båda I en
sig och demaldrig har sina barn hosskillnad mellan demgöras som

utgångsnivåerna förstället börbetydande del Ianvaret.tarsom en av
underhållsbidrag höjas.

Kvinnovåldskommissionens överväganden ochl5.3.4

förslag

vi domstolen bör restriktivTill skillnad från Pappagruppen attanser vara
fall hangäller fadern vårdnad eller i dedet medge umgängenär att

familjemedlem. Nuvarande lagstiftning,våld någonutövat tarmot som
tillämpning.barnets bästa, hindrar inte sådansikte en

avseenden.komplicerade i olikaoftaTvister vårdnad och umgänge ärom
far.våld från barnets DetförSärskilt situationen barnetssvår är när utsattsmor

för undkom-tvingas fly från sina hemovanligt kvinnor och barninteär attatt
i landet harkvinnojourernaförvåldsam Representanter runt omman.ma en

minstkvinnor, intedessa när männen,omvittnat vilka svårigheter mötersom
tilltillgångomedelbarvårdnadshavare, kräverunder åberopande de ärattav

sina barn.
delvåldberäknasmarginellt. Danmark ärProblemet inte Iär att enmannens
tilHoldningerKock-Nielsen:fjärdedel skilsmässornaorsaken till avav en

Socialforsknings-skilsmisse.separationforaeldremyndighed vedfaelles og
tredjedelsifframotsvarande1993. Englandinstituttets publikation 118 I är en

1983.TavistockCommunitythe Response.Borkowski al: Marital Violence:et
med barnets bästautformatsmed barn harReglerna vårdnad och umgängeom

intres-inte föräldrarnasbästa ochföljer det barnetsför Härav ärögonen. att -
vårdnads- ochbedömning umgänges-beakta vid sinskallrätten avsen som-
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frågorna.
Ofta kan barn i familjer där modern misshandlats ha sådan relationäven en

till sin far det förenligt med barnets bästa barn faroch upprätthålleräratt att
kontakt med varandra föräldrarnasefter separation. Inte sällan dockmåsteen

principen barns behov och goda relationer med både ochnäraom av mamman
vika i fallde beskrivits. Ansträngningarna tillgodose barnetsattpappan som nu

intresse trygghet och stabilitet i tillvaron torde förgäves. Våldav annars vara
inomoch familj våldet riktats direkt barnet ellerövergrepp oavsett moten om-

barnet tvingats bevittna eller syskonnågotövergrepp mot motom mamman -
medför nämligen, föregåendeframgår avsnitt, högst påtaglig fara försom av en
barnets psykiska välbefinnande. Om mellan fadern och barnet in-umgänget
verkar menligt moderns säkerhet medför detta dessutom ökad risk förpå atten
barnet skall fara illa.

Sammanfattningsvis vi domstolen bör restriktiv det gällernärattanser vara
medge fadern vårdnad eller i de fall han våld någonumgänge utövat motatt

familjemedlem. bakgrund uttalanden återfinns i förarbetena tillMot deav som
nuvarande förbestämmelser vårdnad och vi dock inte detumgänge attom anser

meningnärvarande föreligger behov ändrad lagstiftning. Enligtnågot vårav
nyanseradetillgodoser gällande bestämmelser i huvudsak behovet sådanaav

tillbedömningar i alla vårdnad eller med barnbör målgöras umgängesom om
misshandlade kvinnor. Möjligheterna tillgodose barnets behov tryggatt av en
uppväxtmiljö skulle helt omintetgöras lagstiftningen ändrades pådäremot om
det föreslagit.Pappagruppensätt

fallet.Domstolen har bedöma vad bäst för barnet i det enskildaäratt som
Sådana grannlaga bedömningar kräver enligt mening ökad lyhördhet hosvår en

i i kontaktdomare, hos andra yrkesgrupper sitt arbete kommerävenmen som
familjer modernmed vårdnads- och umgängesfrågor, för barns behov i där

förstärktamisshandlats. sådan lyhördhet kan bäst åstadkommasEn genom
utbildningsinsatser. frågor i kapitel.Sådana behandlas nästa

vikapitel 5 harkapitlet socialtjänsten och våld kvinnorI mot somom
vårdnad ochtagit i mål umgängekommunernas skyldighetnämnts att omupp

bl.a.gälleri landet detmed barn anordna s.k. samarbetssamtal. vissa hållPå
domstolarnainformation tillStockholms socialförvaltning har medgått utman-

socialtjän-uppdradet olämpligt, och i vissa fall direkt skadligt,äratt attom
misstänkaanordna samarbetssamtal i de fall det finns anledning attatt attsten

kvinnan för misshandel. Vi det angelägetär är attutsatt att ytterst mananser
umgängesmålinom i vårdnads- ochdomstolarna medveten det fleraär attom

enskilda falletdöljer sig kvinnovåldsproblematik. i detDomaren måste vara
detmodern kan för våld och därförobservant på prövautsattatt omvara noga

lämpligt förordna samarbetssamtal.är att om
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16 Utbildningsfrågor

16.1 Inledning

Vi har undersökt i vilken utsträckning våld kvinnor ävenmot men mera-
övergripande jämställdhetsfrågor i grundutbildning för några-tas upp m.m. av
de yrkesgrupper i sin verksamhet kan förväntas kvinnormöta utsattssom som
för våld. Vi har sålunda kartlagt inslagen såvitt våld kvinnor imot ut-avser
bildningen för socionomer, läkare, sjuksköterskor inklusive vidareutbildningar-

till barnmorska och distriktssköterska utbildningen för psykologer,samtna
jurister och poliser.

Behovet i grund- och gymnasieskolansäven undervisning belysa frågorattav
våld kvinnor flickoroch behandlas i andra kapitel se bl.a. Kapitel 4motom

bakgrundenNågot till våld kvinnor.motom

16.2 Gällande bestämmelser m.m.

högskolelagenDen 1992: 1434, i kraft juliträdde den 1 1993, innebärnya som
i förhållande till den tidigare lagen förändringar, inte minst det gällernärstora

styrning den högre utbildningen. likhet med vad skett inomIstatens av som
andramånga områden styrningen ske fastläggande förmålavses genom av

verksamheten och utvärdering. lagen sålunda vissa grundläggan-Igenom anges
de mål för all högskoleutbildning, såväl för den grundläggande högskoleut-
bildningen för forskarutbildningen. tidigare studieorganisationenDen medsom
särskilda utbildningslinjer avskaffats.har Dessa har i högskoleförord-m.m.

1993:ningen 100 med särskild examensordning. tjänar fleraDennaersatts en
syften, nämligen krav och inriktning olikaför examina,an attange genom
målformuleringar i examensbeskrivningar tillhandahålla instrument förett
kvalitetskontroll och fungera instrument för lokalisering vissa ut-att som av
bildningar. Avsikten också examensordningen skall klargöraär att man genom
innebörden olika examina för m.fl.arbetsgivareav
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ochallmännainnehåller vissahögskolelagenkapitlet iförstainledandeDet
§ förstakap. 5verksamhet. I 1högskolornasförbestämmelserövergripande

skallalltidochkvinnor mänmellanjämställdhethögskolelagenstycket attanges
verksamheti sinvidarebörHögskolornaverksamhet.högskolornasiiakttas

§5förhållandeninternationellaförochländerför andrafrämja förståelsen
grundläggandeför denmålenstycket9 § förstakap.stycket. I 1andra anges

följandehögskoleutbildningen på sätt.

studenternafärdigheter,ochkunskaperskall,Utbildningen utöver ge
självständigtförmågabedömning,kritiskochsjälvständigtill attförmåga

detkunskapsutvecklingen inomföljaförmågaproblemlösa om-attsamt
student-utvecklaocksåbörUtbildningenutbildningenråde avser.som

nivå.vetenskapliginformationsutbytetillförmågaernas

vissaanledningmeddepartementschefen attanfördelagentillförarbetenaI av-
1 fram-1992:universitet DsFriapromemoriandet ikritiseratremissinstanser

jämställd-bestämmelsersaknadeför dethögskolelagtillförslagetlagda att om
bedrivas såskallverksamheten attframgåhögskolelagen bördethet attatt av-

självklaradealltid iakttas. Förutomochkvinnor mänmellanjämställdheten
detdepartementschefenhärför ansåg attanföraskanrättviseaspekter varsom

tillbegåvningarocherfarenhetermanligakvinnliga tassåvälnödvändigt att som
ochutbildnings-ocksåanfördeforskning. Hanochutbildning atti bådevara

tillintejämställdhetbristandeföljdtill tasi dagforskningsförmåga vara.av
medsammanhängerfrågorsikteframför alltövrigtiUttalandena somtog

grundut-tillkvinnorrekryteringochtjänstetillsättningarochmeritvärdering av
tillanslutningf.. I1992/93:1 27 ut-forskarutbildning prop.ochbildning s

forskarutbildningenochhögskole-förmålengrundläggandedetalanden om
31.prop.jämställdhetanförtsredanvadhänvisades till s.omsom

fram-s. 80högskolelagenstycket§ första5till kap.specialmotiveringen 1I
verksam-isammanhangi allaskyldighetinskärperbestämmelsen atthålls att en

missgynnas påtill inte någonhögskolorochuniversitet attvid våraheten se
alltid iakttas.skallochkvinnor mänmellanJämställdhetsitt kön.grund av

godförförutsättningarna ut-regel utgördennaUpprätthållandet enen avav
Övriga specialmoti-uttalanden ividare.detanförslärosäten,veckling vid våra

meritvärderings-behandlarjämställdhetstadgandeparagrafenstillveringen om
frågor.

högskolelagentillförarbetenasaknar ut-uttalandenaåtergivnadeUtöver nu
jämställd-hursålunda uttalandendet saknasochjämställdhet, omtalanden om

hellerundervisningen. Inteiuttrycktillbör kommakönsaspekterhet och
detta.innehåller någotexamensordningenellerhögskoleförordningen om

högskoleförordningen,tillbilagaexamensordningen, utgör angesI ensom
direkthögskoleutbildningar,vissaexamina. Förolikaföroch mål sompoäng

iexamensvillkorpreciserade angettsyrken, harspeciellaförförbereder mera



Utbildningvrågor 379

examensordningen. företagits kommissionen har ikartläggningDen som av
huvudsak tagit sikte sådana särskilda yrken. för respektivepå De examen

redovisningen kartläggning-angivna målen redovisas nedan i anslutning till av
resultat.ens

Övergången till målstyrning högskoleutbildningen innebär iatt statenav
utsträckning tidigare detaljstyra utbildningensmindre har möjlighetän att

uppläggning och innehåll. stället får uppföljning och utvärdering betydel-I stor

se.
Sedan den juli 1992 finns nationellt utvärderingssekretariat inlednings-l ett -

sekretariatet för utvärdering universitet och högskolor, sedan 1994vis årav
utvärderingen högsko-Kanslersämbetet har för den nationellaansvaretsom av-

omfattar alla universitet ochlomas verksamhet. Kanslersämbetets verksamhet
offentlig enskilda utbildningsanordnarehögskolor med huvudman, ocksåmen

vilka fått tillstånd utfärda examina.såvitt utbildningar för dessa har attavser
sin instruktion SFS 1993:686, ändrad 1994:38 skall ämbetet granskaEnligt

och främja kvaliteten i verksamheten vid universitet och högskolor, besluta om
sammanfatta publicera resultaten utfördautvärderingar verksamheten, ochav av

utvärderingar följa de åtgärder universitet och högskolor vidtarsamt somupp
Ämbetet årligen till regeringen samladmed anledning dessa. skall avge enav

kvaliteten i vidbeskrivning de slutsatser kan dras verksamhetenomav som
förändringaruniversitet och i denna kvalitet.och högskolor om

i enlighet mål fast-den enskilda högskolan med deDet är som, somnumera
Vid deuppläggning och utformning utbildningen.ställts, har beslutaatt avom

fakultet i kartläggning: universiteten och Karo-högskolor där det finns våren
för utformninginstitutet fakultetsnämnden uppläggning ochlinska avsvarar

högskolestyrelsen har inrättat särskilda förgrundutbildningen, såvida inte organ
i fakultetsnärrmderna särskildagrundutbildningen. ingår och deI allmänhet

för grundutbildningen enbart lärare och studenter vid lärosätet. Lärarnaorganen
ingenting yrkeslivs-i majoritet. nuvarande högskolelagenDenär säger om

företrädare.representation, inte förhindrade sådanalärosätena är att utsemen
utvecklingenRiksdagen har nyligen beslutat vissa åtgärder för påskyndaattom

utbildningsområdet prop.jämställdhet mellan kvinnor inomoch mänmot
Åtgärderna det1994/95 :UbU18, 405. såväl1994/95 164, bet. rskr. avser:

detskolväsendet högre utbildningen och forskningen. Näroffentliga densom
ändringar beslutats igäller det offentliga undervisningsväsendet har vissa

till tydliggöraskollagen 1985: 100, omtryckt 1991:1111, vilka syftar1 att
könen. denskolpersonalens särskilda främja jämställdhet mellan Iattansvar

under-propositionen finns särskilt avsnitt könsaspekter i skolansnämnda ett om
forskningvisning prop. 13. Ipropositionens avsnitt högre utbildning ochs. om

fokuseras i akademiska världen. Därvid anförs bl.a.obalansen mellan könen den
undervisning.könsperspektiv kan läggas i alla aspekterpåatt ett stort sett av

verk-Därför bör undervisningen läggas den behandlar bägge könensså attupp
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ochkvinnor mänoch bådeproblemformuleringar såexempel ochiligheter att
prop.handledningseminariekultur ochväl till medsig likafinner rätta t.ex.

medsammanhängerfrågorsiktepropositionen påövrigt21 f.. l tar soms.
högskolan.tjänster inomforskning ochutbildning,rekrytering till

högskoleser-föroch VerketKanslersämbetetbeslutatRiksdagen har också att
myndighet,och bildajuli 1995 skall slåsmed den 1vice från och en nysamman

1994/952386.rskr.1994/95:UBU17,1994/95:165, bet.Högskoleverket prop.
följsverksamhethögskolornasviktigtbl.a. detpropositionen anförs är attatt

lokala frihetendenfår bild hursådantallsidigt och sätt attett en avmanupp
riktlinjer.ochmål, reglerpolitiskt givnatill olikai förhållandeutnyttjas ramar,

forskningensochutbildningensinnefattauppföljningen skallallsidigaDen
ochutvecklingarbetsmarknadensochsamhälletsförhållande tillfunktion i

utvärderingenbetydelsepropositionenenligtkompetensbehov. Det är attstorav
arbetslivet.samhället ochmedhögskolan samspelarhuravser

uppföljnings-viktigtjämställdhetsområdetpropositionen framhållsI ettsom
verketlåta detavsiktuttalarRegeringenutvärderingsområde.och att nyaen

fördelningengällerhögskolorna detnärutvecklingen inomaktivt följa av
verketverksamhet, ochhögskolornasnivåer iolikakvinnor och på attmän

följaskall verket fåVidareläget.regeringentillskall fåårligen rapportera om
enligt jäm-skallhögskolorna upprättajämställdhetsplanermed dearbetet som

uttalanden hursaknar dockPropositionen18 ff.prop.ställdhetslagen oms.
olikaförtill uttryck inomkommerkönsaspekterföljaskall att ramenuppman

utbildningar.
dir.utredaresärskildtillkallajanuari 1995beslutade iRegeringen att en

jämställdhetsforskningkvinno- ochfrämjaråtgärderför föreslå1995:8 att som
utreda,uppgifternaundersöka hursärskiltUtredaren skallgenusforskning. att

jämställdhetsforsk-kvinno- ochfrämjabidrag fördelaopinion ochskapa attut
syftet kanförutsättningslöst prövaskallUtredarenkan utformas.ning bäst om

påeller detuppdragmyndigheterbefintligaredanuppnås att omgesgenom
förmedforskningsstödjandesärskiltnivå bör inrättasnationell ett ansvarorgan

skall redovisasUtredningsuppdragetjämställdhetsforskning. senastochkvinno-
1995.decemberden 1

yrkesutbildningarvissaKartläggningen16.3 av

behandlaskvinnorvåldvilketkartläggning sättVi låtithar göra motaven
yrkesutbildningaryrkeskategorier. Devissavidareutbildningen föri grund- och

sjuk-läkare ochvidareutbildningen förochgrund-sålunda studerats ärsom
psykologer.poliser ochjurister,socionomer,förutbildningensköterskor samt

vid begränsatpolisjurist ochpsykolog,läkare,socionom, ettUtbildning till ges
utbild-nämndadeläroanstalter därsamtligahögskolor;universitet ochantal
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bedrivshar ingått i kartläggningen. Sjuksköterskeutbildning vidningarna ettges
ingår i kartläggningen. begränsadtrettiotal vårdhögskolor; dessa Iåtta av

vidareutbildning till distriktssköterska ingåttutsträckning har barnmorska och
kartläggningen tre respektive fem vårdhögskolor.i

utbildnings-utgångspunkt för kartläggningsarbetet har varit högskolornasEn
för respektive utbildning. Studierektorer och andra medoch kursplaner över-

den samlade utbildningen för respektive yrkeskategori har därutöverblick över
redovisas iblivit föremål för personliga intervjuer. Kartläggningsuppdraget sin

helhet i betänkandets bilagedel del B.

Socionomutbildningenl6.3.1

omfattar 140 sju terminer och anordnas vidUtbildningen till socionom poäng
Sköndalsinstitutet.fyra universitet och högskolor vid det friståendetvå samt

terminenVid Sköndalsinstitutet utbildningen terminer lång. Denåttaär extra
inrymmer studier i teologi och livsåskådning.

ingår period handledd praktik, 20 underVid samtliga lärosäten poäng,en av
i varierandeterminen. ingår s.k. fältförlagda studierfemte och sjätte Dessutom

Socionomutbildningens huvud-tidigare utbildningen.omfattning i den delen av
Socialtkallas arbete.ämne

följande i examensordningen.Målet för socionomutbildningen sättanges

skall studenten haerhålla socionomexamenFör att

praktiska förmåga krävs förförvärvat de kunskaper och den som-
individ-, och samhällsnivå,socialt arbete på grupp-

ochmedverka i förebyggande socialt arbetekompetensuppnått att-
socialt förändringsarbete olika nivåer,på

förstå sociala ochutvecklat förmågan analysera ochatt processer-
åtgärderidentifiera och strukturera behovproblem kunnasamt av

lösningar olika nivåer,och
relatera olika åtgärder inom verksam-förmågauppnått att typer av-

och till de övergripande principerheten till de rättsregler styrsom
bl.a. inom det sociala området.lagstiftningen,

gäller mål respektive högskola bestämmer.deHärutöver som

kvinnor sällangjorda kartläggningen visar våldDen nämnsytterstatt mot
Studierektorernaexplicit i utbildningsplanerna för socionomutbildningen. på

studenter kommerstatliga lärosäten meddelar emellertid derassamtliga att
utbildningenskvinnor upprepade under gång. Ivåld gångerpå ämnet mot

det dock hänga med vilken lärarebetydande utsträckning somsynes samman
mindrerespektive våld kvinnor ellerhar hand kurs, motom ges en merom

socio-flera lärosäten påtalas också inomomfattande behandling. Från att man
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nomutbildningen medvetet anlägger genusperspektiv. Socionomut-ettnumera
bildningen vid Sköndalsinstitutet begränsat våld kvin-utrymme motger mer
nor.

16.3.2 Läkarutbildningen

förMålet läkarutbildningen följande i examensordningen.sättanges

För erhålla läkarexamen skall studenten haatt

förvärvat kunskaper och färdigheter grund för läkaryrketutgörsom-
föroch fullgöra den allmäntjänstgöring AT krävs föratt attsom

få obegränsad behörighet läkare,som -
förvärvat kännedom förhållanden i samhället påverkarom som-
människors hälsa för läkare kunna förebyggande,arbetaatt som
utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse och därige--

med beaktande etiskt förhållningssätt och helhetsbildettnom, av en
människan, utvecklat sin förmåga till goda relationer medav pa-

tienter och deras närstående,
förvärvat sådana kunskaper sjukvårdens ekonomi organisa-ochom-
tion betydelse för alla läkare utvecklatär yrkes-samtsom av en
funktion förbereder för lagarbete och samtligasamverkan medsom
personalgrupper.

Härutöver gäller de mål respektive högskola bestämmer.som

Grundutbildningen för läkare leder till läkarexamen. Utbildningen omfattar 220

motsvarande elva terminers studierpoäng och anordnas vid universitet,sex
nämligen Karolinska instititutet i Stockholm, Uppsala, Göteborgs,Lunds, Umeå
och Linköpings universitet. Grundutbildningen omfattar mycket antalett stort

få legitimationFör läkare efter läkarexamen fullgöraämnen. måsteatt som man
21 månaders allmäntjänstgöring AT läkare. Tjänstgöringen avslutas medsom

Efter legitimationen vidareutbildar de flesta sig till specialister. Dettaett prov.
sker läkartjänstgöring under handledning och ideltagande kompletteran-genom
de utbildning specialiseringstjänstgöring, vilken omfattar minst fem år.

Den bild kartläggningen läkarutbildningen splittrad.mycketärsom av ger
Utbildningen omfattar terminers studiermånga och mycket antal äm-ett stort

Både ämnesindelningen, ordningsföljden mellan och utbildningensämnenanen.
uppläggning i övrigt varierar betydligt mellan lärosätena.

Utbildnings- eller kursplanerna i allmänhet inte kvinnomisshandel. Vidnämner
kartläggningens genomförande visade det sig det inte på lärosäte fannsnågotatt

hade fullnågon inblick i hela läkarutbildningen han eller honså attperson som
själv kunde uttömmande i utbildningen frågor våldpå motsvara var som om
kvinnor Upplysningar har fått sökas från i skildaantal läraretas ett stortupp.
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inte fullständig.information kunnat insamlasDen ärämnen. som
inomkvinnomisshandel i åtminstone kursVid samtliga lärosäten någontas upp

isker det i kursenutbildningen. flertalet håll dock inte i Göteborg rätts-På --
våldinnehåller studiervid flera lärosätenmedicin. Andra änmen, motavsom

socialmedicin.psykiatrikvinnor, obstetrik och gynekologi,är samt
kvinnorutbildningen våldomfattning och inom vilken delvilkenI motsomav

saken.enskilda intresse föri utsträckning läraresbehandlas, beror stor
övrigai fall motstånd fråni frågan upplever någramedLärare stort engagemang

för dettade vill i utbildningenlärare, när tema.utrymme
fördär vissastrimma i läkarutbildningen,flera håll förekommer s.k.På enen

underläkare viktiga frågor inte någon ämnes-blivande tas passarupp, som
yrkesroll iläkarensstrimma behandlas vid flera lärosätenrubrik. I denna

roll, inteKönsperspektivet här läkarensrelation till könsrollen. anläggs på egen
kunskapsområde.generellt hela läkarutbildningenspå

nyligeninstitutet finnsläkarutbildningen vid Karolinskastrimman iFör en
Kvinnligtvilka ingår. Ett dessaframtagen plan ärmoment avanger somsom

läkar-kallas PatientKönsroller,manligt på andra ställen i planen annatett --
olika terminerbehandlas underför dessarelationen. Inom moment avramen

anknytningföreteelser har direktläkarutbildningen antal problem ochett som
till kvinnomisshandel.

m.fl.Utbildningen för sjuksköterskor16.3.3

.Sjuksköterskeexamen

höstterminen120 FöreUtbildningen för sjuksköterskor omfattar poäng.numera
hade kunska-förutsatte elevernaomfattade utbildningen 801993 poäng attmen

finnsvårdlinje. Utbildningengymnasieskolansmotsvarandevårdområdetpåper
länsGöteborgs och Bohusoch inom23 landsting i Malmö kommunvid samt

examinationsrätt: Erstafristående skolorvårdskoleförbund. dessa harUtöver tre
sjuk-Sophiahemmetssjuksköterskeskola ochkorsetssjuksköterskeskola, Röda

sköterskeskola.
i Stock-Hälsohögskolanvårdhögskolor:Kartläggningen innefattar följande

Hälsouniversi-sjuksköterskeutbildningen vidVårdhögskolan i Eskilstuna,holm,
Örebro, Vård-Vårdhögskolan ii Göteborg,i Linköping, Vårdhögskolantetet

Östersund, i Boden.Vårdhögskolanii Hälsohögskolan Umeåhögskolan samt
examensordningen.iföljandesjuksköterskeutbildningenMålet för på sättanges

studenten haskallerhålla sjuksköterskeexamenFör att

förfärdigheter fordrasochsådana kunskaperförvärvat attsom-
sjuksköterska,arbetasjälvständigt kunna som

omvårdnad,professionellsig kunskaper itillägnat-
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därige-inlevelse ochtilloch förmågasjälvkännedomsinutvecklat-
helhetsbildochförhållningssättetisktbeaktandemed ett enavnom,

medrelationertill godasin förmågautvecklatmänniskan, pa-av
närstående,och derastienter

påverkari samhälletförhållandenkännedomförvärvat somom-
hälsobefrämjandeioch deltainitierakunnamänniskors hälsa samt

förebyggande arbete,och
organisationochekonomisjukvårdensisig kunskapertillägnat som-

sjuksköterskor.för allabetydelseär av

högskola bestämmer.respektivemålgäller deHärutöver som

harkartläggningenmedverkat ivårdhögskolor uppgett attdeflestaDe somav
treårigai denkvinnorvåldiåtminstone något motmoment tar numerauppman

utbildningsplanenidettaundantagsfall nämnsdock istudiegången. Det är som
bekräftas baravårdhögskolautbildningen. Från attkursplan föreller någon en

behandlas.detförmodaruppgiftslämnarenochkan komma attämnet attupp
allsintevilket ärsidospår,endastKvinnomisshandel kommer ettupp som

framförvårdhögskolorna. Devid de störstatillfredsställande, lärare en avanser
iingådetta måsteUtbildningsdepartementetdirektiv frånönskemål attom

intekvinnorvåldharhögskolornaVidsjuksköterskeutbildningen. moten av
iutbildningen,terminernafyra förstadeunderbehandlats någon somavav

vidbrukarterminen. Manfjärdetillhunnit längrehar änform intenuvarande
ochkonflikterkrig,allmäntvåldfokuserasjuksköterskeutbildningdenna mera -

kvinnorvåldkvinnomisshandel ellerkonfliktlösning. Däremot motvåld tassom
fråga.särskildinte enupp som

kvinnorskurs ifå inönskarlärarevårdhögskolorna finnsVid ensomen av
från "detmotståndsjuksköterskeutbildningen, möttioch ohälsahälsa men som

denförekom inomsexologi,Undervisning ietablissemanget".medicinska som
utbildningenitagits bort denharsjuksköterskeutbildningentidigare, kortare nya

vårdhögskolan.vid den

distriktssköterskatillpåbyggnadsutbildningenochBarnmorskeexamen

sjuksköter-genomgångenpåbyggnadsutbildning efterutbildas iBarnmorskor en
kursfordringargjordaefter fulluppnåsBarnmorskeexamenskeutbildning.

iföljande sättpåbarnmorskeexamenMålet för60minst poäng. examens-anges
ordningen.

hastudentenskallbarnmorskeexamenerhållaFör att

förfordrasfärdigheteroch attkunskapersådanaförvärvat som-
barnmorska,arbetasjälvständigt kunna som
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utvecklat sin självkärmedom och förmåga till inlevelse och där--
igenom, med beaktande etiskt förhållningssätt och helhets-ettav en
bild märmiskan, utvecklat sin förmåga till goda relationer medav pa-
tienter och deras närstående,
förvärvat kännedom förhållanden i samhället påverkarom som-
människans hälsa kunna initiera och delta i hälsobefrämjandesamt
och förebyggande arbete.

Härutöver gäller de mål respektive högskola bestämmer.som

l kartläggningen ingår barnmorskeutbildningen vid Hälsohögskolan i Stockholm
Örebro.vårdhögskolorna i Göteborg ochsamt

Vid fem de vårdhögskolor ingår i kartläggningen sjuksköterskeut-av som av
Örebro, Östersundbildningen Stockholm, Umeå och Boden finns också

pábyggnadsutbildning i hälso-öppen och sjukvård, avsedd för utbildning till
distriktssköterska. Påbyggnadsutbildningen leder dock inte till någon särskild
yrkesexarnen. finnsDet inte heller några nationellt fastställda, formella behörig-
hetsvillkor för tjänst distriktssköterska. Utbildningen omfattar vanligen 40som
eller 50 ochpoäng genomgås efter avlagd sjuksköterskeexamen vissoch tids
praktik.

Både barnmorskeutbildningen och distriktssköterskeutbildningen genomgås
efter sjuksköterskeutbildning och vanligen flerårig praktik. Vid de studerade- -
vårdhögskolorna behandlas frågan våld kvinnor i viss omfattning, ävenmotom

detta inte alltid i de formellanänms utbildnings- eller kursplanerna. Kursle-om
darna för flera utbildningarna påtalar studenterna så uteslutandeattav gott som

kvinnor,är och de bakgrund sin erfarenhet brukar intresseradeatt mot av vara
kvinnomisshandel.ämnetav

16.3.4 Psykologutbildningen

Utbildningen till psykolog omfattar 200 tio terminer och anordnas vidpoäng
universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm och UtbildningenUmeå.

samtligaär på anordnad i Stockholm kallat linje.orter Denettsom program
är mycket likartat uppbyggd de olikapå studieorterna, vilket förklaras deattav
för utbildningen ansvariga fastställt "normalplan" vilkaövergemensamt en
kurser elva stycken skall ingå, med intervall för poängtalen. denInomsom

skiljer sig utbildningen i fråga poängtal för varje kurs, varvidramen om man
hållpå några skaffat för tolfte kurs, där studenterna väljer inrikt-utrymme en

ning.
Målen för psykologexamen i examensordningen följandepå sätt.anges

För erhålla psykologexamen skall studenten haatt
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psykolog-grund förutgörfärdigheterochkunskaperförvärvat som- PTPtjänstgöringpraktiskföreskrivenfullgöra somoch föryrket att
yrket,förlegitimationförkrävs

behandlingochåtgärderförmetoderpsykologiskakunskaper om-
psyko-medverka ihandledning kunnaunderindivideravseende samt

arbetsuppgifter,terapeutiska
utvecklings-genomföraochledaplanera,förmågasigtillägnat att- miljö-ochorganisationergällerförändringsarbeteoch grupper,som

er,
personalut-genomföraochledaplanera,sig förmågantillägnat att-

handledning,ochbildning
förebyggandegenomföraochledaplanera,förmågansigtillägnat att- ochorganisationerindivider,inriktning påmedarbete grupper,

miljöer,
ochutvärderagrund kunnavetenskapligpåsig förmågantillägnat att-

psykologernasinomåtgärdsprogramochbehandlingsarbeteutveckla
verksamhetsområde,

därige-ochinlevelsetillförmågaochsjälvkärmedomsinutvecklat- helhetsbildochförhållningssättetisktbeaktandemed enettavnom,
relationer.olikatillsin förmågautvecklatmärmiskan,av

högskola bestämmer.respektivemålgäller deHärutöver som

kvinnorvåldfrågorGöteborg motochLundStockholm, tasUppsala, omI
hand-sittiproblematikenträffar på t.ex.studenteni den månendast somupp

sineller påbehandlingpsykologiskPsykoterapikursenklientarbeteledda -
knappastKvinnoperspektivetförekommerPsykologpraktik.kursenpraktikplats

fallpåtalade i fleraStudierektorernadessapsykologutbildningen orter.ialls
brist.dettasjälva ensom

inskrivetfinnspsykologutbildningen. DettaikönfokuserasdäremotUmeåI
psykolo-Psykoterapii kursenkvinnorVåldutbildningsplanen. tasi mot upp -

och åt-Utredningfamiljeterapi i kursenmedsambandoch ibehandlinggisk
finnsvålddärrollspelförekommerutbildningenIindividen.avseendegärder

bakgrunden.givnadenmed i
20påexamensarbetesamtligaomfattar på ettorterPsykologutbildningen

frågorbehandlarexamensarbetendå"och"dåförekommerUmeå somIpoäng.
förekommit.Även examensarbetensådanaharGöteborgikvinnor.våld motom

i dettaexamensarbetesig någoterinraintestudierektornkundeövrigaPå orter

amne.
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16.3.5 Juris kandidatexamen

Utbildningen till juris kandidatexamen omfattar 180 nio terminer ochpoäng
anordnas vid universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm och Umeå.
Den har samtligapå ställning i Stockholm fortfarande kallatorter som program
linje och har ganska fast struktur.en

Målen för juris kandidatexamen följande ipå examensordningen.sättanges

För erhålla juris kandidatexamen skall studenten haatt

förvärvat sådana teoretiska kunskaper och färdigheter främst inom-
civilrätt, straffrätt, Förvaltningsrätt, ñnansrättprocessrätt, statsrätt,
och internationell behövs för kunna komma i fråga förrätt attsom
domartjänst och verksamhet advokat,som
fått insikt i sådana ämnesområden, rättshistoria, allmän rättslärat.ex.-
och ekonomi, kan särskild betydelse for tillämpningensom vara av

juridiskade kunskaperna.av

Härutöver gäller de mål respektive högskola bestämmer.som

Utbildningen omfattar obligatoriska kurser, vissa valfria kurser samt ett exa-
mensarbete. valfriaFör kurser examensarbetet mellan 40 och 60avsättssamt

varierande mellan studieorterna.poäng, Stockholms och Lunds universitet
erbjuder också vissa kurser vid fakultet.annan

Som framgått finns utbildning till juris kandidatexamen vid fem universi-ovan
Vid dessa Stockholm, Uppsala och Göteborg obligato-det endaärtet. tre av

riska inslaget med anknytning till våld kvinnor Straffrätt, därämnetmot man
studerar brottsbalkens bestämmelser misshandel och sexualbrott be-samtom
söksförbudslagen.

Våld kvinnor studeras utförligt och flera perspektiv vid ochUmeåmot mer ur
Lunds universiet. Där har kvinnliga lärare med starkt brutitett engagemang
igenom gamla traditioner. Vid dessa universitet förekommer valfria kurser med
särskild inriktning kvinnorätt eller sexualiseratpå på våld. Umeå anordnasI

lO-poängskursår med distansundervising i kvinnorätt. Inomvartarmat en ramen
för verksamhet med sommaruniversitet anordnades 1994en ny sommaren en
fem-poängskurs i rättsmedicin for jurister, i vilken ingick halvdag kvin-en om
nomisshandel. I Lund anordnas vidockså sidan den reguljära undervisningenav

kvinnorättslig seminarieserie, for hade kvinnomisshan-år sedanetten som par
del tema.som

Enligt uppgifter under kartläggningen har flera kvinnliga juris studerande i
Uppsala valt valfri kurs läsa kvinnorätt i önskatNorge. När deatt som senare

examensarbetengöra sådana frågor har enligt kvinnliga uppgifts-det, denom
lämnaren, varit finna intresseradesvårt och kompetenta handledare för dem.att

De kvinnliga lärare inom juristutbildningen medverkat i kartläggningensom
har påtalat könsperspektivet helt saknas i juristutbildningen, i studie-nästanatt
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det svårtupplever ärkvinnliga lärarna attlärarkåren. Dehos attochlitteraturen
förändring.behovetförfå gehör enav

Polisutbildningen16.3.6

århar påi Solna. DenPolishögskolanvidbedrivsPolisutbildningen senare
polisdistrikti påtjänstgöringföljd artonettårig Grundkursbestått avenav

Polishögskolan.vidGrundkursterminslångdärefterochmånader en
harRikspolisstyrelsenhögskoleförordningen.iintereglerasPolisutbildningen

grundutbildningenföreskrifterutfärdat1991december16dock den avom
grund-förmålenavsnittsärskildaföljandeinnehållerFöreskrifternapoliser. om

utbildningen.

uppgif-förbereda för deutbildningenmed ärmåletövergripande attDet
polis.åliggernormaltter, ensom

och skapagrundsyndemokratiskpåskall byggaUtbildningen en
viktenochvärderingardemokratiskarättigheter,mänskligaförståelse för

märmiskosyn.positivav en
kunskaperstuderande förvärvardeanordnas såskallUtbildningen att

företeel-kritiskt bedömaförmågasinutvecklarfärdigheteroch attsamt
slag.skildaavser

vunnitsharfärdigheterochkunskaperskallutbildningenInom som
i övrigtsamhällslivetocharbets-forskning tasochvetenskapinom samt

tillvara.
internationellaökad kunskapstuderandeskall deUtbildningen omge

verksamheten.polisiärai denfrämstförhållanden,
kulturer.andraförförståelsenfrämjaskallUtbildningen

utveckling.personligastuderandesfrämja deskallUtbildningen

tillövergåskallManplaneras.för poliserutbildningenomläggning enEn av
i Linkö-Hälsouniversitetetfrånmodellenenligtinlärningproblembaseradmera

regle-polisutbildningenönskvärtdet ävenRikspolisstyrelsenEnligt ärping. att
högskoleförordningen.iras

anledningvanligmycketlägenhetsbråkvid s.k. ärbostädertillUtryckningar en
frånuppgiftslämnarnadärför, enligtfamiljeninom ärpolisutryckning. Våldtill

StudenternauppmärksammaskommerPolishögskolan, att mera.ett tema som
detta.kunskapfå sökasjälvakommer att omupp

etiken,"Strimma"görautbildningenkommande attden avI enmanavsernya
utbildningen.nuvarandei deninte har något utrymmeegetsom

jämställdhets-framhållitPolishögskolanfrånsammanhang attolikahar iMan
polis-Intervjuadeutbildningen.inslag ibetydandefrågorna utgör ettnumera

kritiskavaritdockharutbildningen, motgenomgåttnyligenaspiranter, som
Även förekom-kvinnorvåldfråganavseende. moti dettautbildningen omom
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mit i avsnittnågot har behandlingen problemet varit grund. Under tema-av en
vecka behandlades jämställdhetsfrågor under totalt lektionstimmar. Aspiran-två

erfarenheter från praktikperioderna varierar också. utsträckningIternas stor
frågans behandling beroende den enskilda lärarens eller hand-synes vara av

ledarens personliga intresse för änmet.

16.4 Vissa fortbildningsinsatser

Regeringen uppdrog i september 1991 Rikspolisstyrelsen i samarbete medatt
Domstolsverket, Riksåklagaren och Socialstyrelsen genomföra fortbildning av
berörda yrkesgrupper inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och rättsväsen-
det i frågor våld kvinnor. miljonerrör Tre kr anvisades för ändamålet.motsom
Utbildningen har genomförts, och antal yrkesverksamma inomett stortnumera
de nänmda områdena såvälpå central, regional och lokal nivå har deltagitsom
i fortbildningen. Av Rikspolisstyrelsens slutrapport uppdraget juli 1993över
framgår betydligt fler vad inledningsvis uppskattades haränatt personer som
omfattats utbildningen; den lokala verksamheten beräknas ha omfattat drygtav
18 000 enlighetI med vad anfördes i uppdraget till Rikspolissty-personer. som
relsen innehöll utbildningen alla nivåerpå de inom kvinnoforsk-rönensenaste
ning, kvinnojourernas erfarenheter och kunskaper, behandling gärnings-av

barnens situation i de familjerna handläggningsrutiner,utsatta samtmannen,
både och för varje deltagande myndighet.gemensamma

Tidigare i detta betänkande bl.a. i kapitel 9 har redovisats det lokala och
regionala utvecklingsarbete under Myndighetssamarbete vid kvin-namnetsom
nomisshandel sedan 1992år med Socialstyrelsen samordnare bedrivs i femsom
län. Utvecklingsarbetet har framför allt syftat till få fram metoder ochatt
modeller för förbättrat samarbete mellan myndigheter, liksom mellanett myn-

Ävendigheterna och frivilliga organisationer, det gäller kvinnomisshandel.när
inom för detta utvecklingsarbete har bedrivits omfattande fortbild-ramen en
ningsverksamhet för dem arbetar inom socialtjänsten, hälso- och sjukvår-som
den och rättsväsendet. En del de medel för utvecklings-stor avsattsav som
arbetet har för sådan fortbildning. har frågaanvänts Det varit om gemensam
utbildning för samtliga berörda myndigheter och yrkesgrupper, utbild-men
ningstillfällen speciellt inriktade särskilda yrkesgrupper har också förekom-
mit. Utbildningen har haft mycket varierande innehåll.ett

Landstingsförbundet bedrev under 1989 1991 fortbildningsverksam-åren en-
het, i första hand riktad till hälso- och sjukvårdspersonalen, i frågor som sam-
manhänger med våld. Projektet gick under Vården Våld. Utgångs-namnet mot

förpunkt projektet vårdpersonalens speciella möjligheter förebygga våldattvar
och hjälpa de människor för Särskildvåld. uppmärksamhetutsättsatt som
ägnades också det våld vårdpersonal riskerar råka utför. Inomattsom ramen
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informationsmaterial.dokumentation ochhel delproduceradesprojektetför en
projektets slut-efterfortsattutbildninginformation ochharlandstingfleraI

förande.

övervägandenKvinnovåldskommissionens16.5

förslagoch

skallkönsaspekterochjämställdhetbör klargörasdetVi attattanser
högskolelagen§51 kap.föreslårhögskoleutbildning ochalli attbelysas

avseende.i dettaförtydligas
förmålbeskrivningaroch dessexamensordningen ut-föreslårVi att

och juristerpsykologersjuksköterskor,läkare,socionomer,bildning av
andraochkvinnorvåldframgårklartdetså motkompletteras, attatt

förbör gällautbildningar. Detsammai dessaskall belysaskönsaspekter
examensordningen.ireglerasdock intevilkenpolisutbildningen,

utvecklingenföljauppdragiHögskoleverketföreslår attVi avatt ges
ibeaktas ävenochkvinnor mänmellanjämställdhetfrågorhur un-om

tillregelbundetbörVerkethögskolor. rapporteraviddervisningen våra
läget.regeringen om

förkrmiljonerbudgetår avsätterunder nästaVi föreslår trestatenatt
ochsjukvårdenochhälso-socialtjänsten,inompersonalenfortbildaatt

kvinnor.våldsamband medhari frågorrättsväsendet motsom

nöd-deteffektivt sätt ärbekämpas påskall kunnakvinnorvåldetOm ettmot
kvinnorförväntas mötayrkesverksamhet kani sinvändigt de somatt som

vålddettasamhällsprobleminsikter i detochkunskaperför våld har somutsatts
förgrundutbildningeniocksådärförkvinnor måsteVåldet tasutgör. mot upp

yrkesgrupper.berörda
jämställdhetkvinnorvåld ävenutsträckningvilkenkartlagt iVi har mot men-

personal-vissa deföryrkesutbildningarnaikönsaspekterandraoch avtas upp-
våld.förkvinnorkan förväntas mötaverksamhet utsattsi sin somgrupper som

iutsträckning belysesliteni mycketfrågorsådanaKartläggningen visar att
ikvinnorvåldfråganexplicitsällan motYtterst nämnsutbildningarna. om

betydandeIutbildningarna.kartlagdaför dekursplanernautbildnings- eller
handharlärarevilkenmeddet hängautsträckning omsomsammansynes

be-överhuvudtagetkönsaspekterellerkvinnorvåldkurs,respektive motom
omfattande.mindreellerhandlas mer

särskildadeellerfakultetsnämndernavarkenhar visatKartläggningen orga-att
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för grundutbildning med enstaka undantag hittills har uppmärk-någotnen - -
beaktas i utbildningen. varjekönsperspektivet något måste Isammat som som

fast-fall återspeglas det inte i de kursplaner och utbildningsplaner de harsom
ställt.

denna bakgrund inte alls förvånande olika yrkesgrupper saknarDet är attmot
insikter våld kvinnor. Enligt mening det nöd-i och kunskaper vår ärmotom

hittills undervändigt denna fråga helt blir behandladpå sätt änatt ett annat
skall arbeta inom socialtjänsten, hälso- ochgrundutbildningen dem somav

kommer i det följande föreslå olikasjukvården och rättsväsendet. Vi åt-att
såvittnödvändiga det gäller förstärka utbildningarnagärder vi när attsom anser

frågankvinnovåldsproblematik. Förslagen syftar till att garantera att omavser
vissa nyckelgruppervåld kvinnor uppmärksammas i yrkesutbildningen förmot

i samhället.
inte möjlighetdet gäller högskoleområdet har statsmakterna längreNär att

innehåll i utbildningsplaner och kursplanerutbildningarnasstyra attgenom
styrningföreskriva vilka skall ingå. stället sker statsmakternasImoment som

olika mål för högskoleutbildningarna ochsätts attatt genom mangenom upp
utbildningarna inriktats i enlighet med angivna mål.sedan följer attupp

fråga i olika avseendenkvinnor ochämställdheten mellan ärJ män är somen
till före-högskoleverksamheten. har kommit uttryckrelevant för Detta genom

högsko-§ jämställdhet alltid skall iakttas iskriften i högskolelagens 1 kap. 5 att
tidigare redovisning tillkom dennalornas verksamhet. Som framgått vårav

nuvarandedet lagstiftningsarbete föregick denbestämmelse först i slutet somav
förklaring till könsaspekternahögskolelagens införande. Detta kan attvara en

där fokuse-framträdande plats i förarbetena och uttalandenainte fått någon att
könsfördelning blandfrågor sammanhänger med rekrytering och stu-rar som

gäller själva innehållet i högsko-forskarstuderande och lärare. När detdenter,
jämställdhetsfråganleutbildningarna finns det dock anledning över-att tro att

framnyligen lagtspropositionhuvudtaget har förbisetts. heller i denInte som
prop.utbildningsområdetkvinnor och inomjämställdhet mellan mänom

könsaspekterochjämställdhet1994/95: 164 finns uttalanden vilketpå sättom
denvid högskolorna. Ii den undervisningbör komma till uttryck som ges

pedagogiskpropositionen behandlas dock jämställdhetensistnämnda ensom
fråga inom obligatoriska skolväsendet.det

verk-högskolornasformuleringen i kap. § högskolelagenvalda 1 5Den -
och föriakttas" kan isamhet skall alltid jämställdhet mellan kvinnor och män -

ibeaktasjämställdhet och könsaspekter skallsig innefatta krav påett attanses
motivut-särskildaundervisningen. Enligt mening dock avsaknadenvår utgör av

härvidlag. Vii statsmakternas målsättningtalanden otydlighet fråga anseromen
förtydligandeföreslår i detta syfteotydlighet undanröjas ochdenna måste ettatt

lagtexten.av
stad-högskolelagen,framgår l kap. 5 § utöverAv tidigare redogörelsevår att
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innehål-styckethögskoleverksamhet, andrajämställdhet i allgandet ettsomom
främja förståel-börverksamhet ocksåhögskolorna i sinler föreskrifter attom

föreskriftdennainternationella förhållanden. Attförländer ochför andrasen
tillspecialmotiveringenutbildningen framgåriinnehålletsikte påäven tar av

frågorklargöra rör80. syfteprop. 1992/93:1 Istycket5 § andra attatt soms.
i den under-finnas medockså skallochmellan kvinnorjämställdheten män

styckeförstaparagrafensföreslårtillhandahållerhögskolornavisning attsom
kvinnor ochjämställdhet mellan mänföreskriftmedkompletteras attomen

främjaför viktenökad förståelseoch främjas. Eniakttasalltid skall attav
bryta det mäns över-bidra till mönstermellan könen kanjämställdheten att av

ifamiljersåväl inomåterfinnsunderordningkvinnorsordning och somsom
cementerade strukturervälgenombrytning vissasådansamhället i Enstort. av

dessaKunskaperför våld.utsatthetkvinnorsi förlängningenpåverkar även om
yrkeskate-berördagäller hosdetbetydelsefullaockså närförhållanden är att

våldet.faktiskt förde kvinnor utsättsförståelsen för allagorier öka som
skrivahögskolelagentillräckligt imening inteemellertid enligt vårDet attär

examensord-Framför allt iundervisningen.iskall främjasjämställdhetenin att
särskild relevanshardär könsaspekternayrkesutbildningarningen för sådana en

livsbetingelserkvinnors ochpåverkar mänsförhållandenframgåbör det att som
våld. yrkes-utsatthet för Dekvinnorsdettaminst gällergenomlysas. Inteskall

för läkare,utbildningarnai åtankesärskilt bör hadärvid ärutbildningar man
polisut-gällerjurister. Detsammapsykologer ochsocionomer,sjuksköterskor,

i examensordningen.reglerasdock intebildningen, vilken
innehål-barnmorskeexamenochsjuksköterskeexamenläkarexamen,Målen för

förhållan-kännedomförvärvatstuderande skall hadeni dag krav påler att om
ochforskningSenare årsmänniskans hälsa.påverkarsamhälletden i som

ochskillnader i kvinnors mänsföreliggerdethar visatkunskaper storaatt
läggerKvinnor ochoch ohälsa. mänhälsavad utgöruppfattningar somom

Enligt vårhälsa.individenspåverkarfaktorertyngdpunkt vidolikaockså som
målbeskrivningarnaitydliggörshälsakönsaspekter påviktigtdetmening är att

studeran-föreskrivas dendärförböryrkesutbildningarna. Detangivna attför de
barnmorska,respektivesjuksköterskaläkare,för erhållandede, examen somav

påverkar kvinnorsi samhälletförhållandenkännedomskall ha förvärvat somom
hälsa.och mäns

kön påfrågoryrkesutbildningar framgårolikakartläggning attAv vår omav
socionomutbildningarna.ochpsykolog-ialls fokuserasflertalet knappastorter

könsaspektersäkerställaallvarlig brist. Förmeningenligt attvår attDetta är en
utbildningarnamålen förföreslårutbildningari dessaockså atttas upp

krävsrespektive socionomexamenför psykolog-detkompletteras på så sätt att
samhälletiförhållandenkännedomförvärvatstuderande harden somomatt

livsbetingelser.ochkvinnorspåverkar mäns
erhållaförstuderande,denjuristutbildningen framgårför attAv målen att
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juris kandidatexamen, skall ha förvärvat teoretiska färdig-sådana kunskaper och
heter i särskilt angivna juridiska behövs för vederbörande skallämnen attsom
kunna komma i fråga för domartjänst och verksamhet advokat. Därutöversom

den studerande skall ha insikt inämns ämnesområden kanatt som vara av
särskild betydelse för tillämpningen de juridiska kunskaperna, varvidav som
exempel sådana ämnesområden rättshistoria, rättslärapå allmän ochanges
ekonomi.

Domares och advokaters liksom åklagares verksamhetsområden påverkar,- -
och påverkas i utsträckning människors förhållanden. Enligt meningvårstor av,

det denuppenbart skall verka inom rättsväsendet ha godaär måsteatt som
insikter i människors olika livsbetingelser. manligtAspekter kvinnligt ochsom
har därvid betydelse. vid allmänna liksomDomare de domstolarna, destor
advokater verksamma försvarare i brottmål, i all synnerhetärsom som men
åklagare, kommer i utsträckning i sin verksamhet handlägga mål ochstor att
ärenden med anknytning till straffrätten. Bland de vanligaste och ärendety-mål-

därvid våldsbrott olika därför väsentligt denär Det är attart.perna av som
skall verka inom rättsväsendet kunskaper och insikter i frågorhar somom
gäller våldsproblematik. Effekter fysiskt och psykiskt våld spelar i dessaav

frågasammanhang väsentlig roll. Vi det anmärkningsvärt det iatten anser om
juristutbildningen inte Viuppställs krav insikter i de frågor härpå nämnts.som
föreslår målbeskrivningen för juristutbildningen kompletteras det försåatt att
godkänd juris kandidatexamen erfordras den studerande erhållit insikteratt
såväl i samhälls- och familjeförhållanden påverkar kvinnors och mänssom
livsbetingelser i frågor med anknytning till fysiskt och psykiskt våld.som

Ökade kunskaper i grundutbildningen Polishögskolan våld kvinnormotom
kan bidra till skapa attityder hos poliserna möjliggör bra bemötandeatt ettsom

kvinnor. Därför viktigt vid den planerade omlägg-detärutsatta attav man
frågor våldningen utbildningen för poliser särskilt uppmärksammar rörav som

Ävenkvinnor. andra aspekter kvinnors och förhållanden ochpå mänsmot
i undervisningen.livsbetingelser bör dock, enligt mening,vår utrymmeges

Målstyrning verksamheter ställer krav uppföljning och utvärderingpåstoraav
verksamhet inrättatsverksamheterna. För utvärdering högskolornas harav av

särskild myndighet juli 1995 Högskoleverket medfrån och med den 1en --
uppgift för uppföljning och utvärdering. det gäller detsådan Näratt svara nya
verkets uppgifter har från statsmakterna särskilt uttalats högskolornas verk-att
samhet framgent avseende hur högskolorna utnyttjarföljas med påmåste upp

regler ochsin självständighet i förhållande till olika politiskt givna mål, ramar,
viktigtriktlinjer. ämställdhetsområdet har i sammanhanget framhållitsJ ettsom

uppföljnings- uppfattningen det krävsoch utvärderingsområde. Vi delar att en
forskningensallsidig uppföljning också bör innefatta utbildningens ochsom

funktion utveckling ochi förhållande till samhällets och arbetsmarknadens
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kompetensbehov.
aktivt följaverket skall i uppdragRegeringen har aviserat det attatt gesnya

till regering-årligenjärnställdhetsutveckl ingen inom högskolorna och rapportera
högskoleverketdet lika viktigt detläget. Enligt meningvår är att gesnyaen om

kvinnorjämställdhet mellanfölja utvecklingen hur frågori uppdrag att omav
Särskilt angelägenundervisningen vid högskolor.och beaktas i våra ärmän en

uppställtvilka statsmakternayrkesutbildningar föruppföljning i fråga deom
skall erhållainsikter och kompetens hos denspecifika krav på exa-sommera

men.
satsningar underredovisat de särskildaVi i föregående någrahar det somav

ochkunskaperyrkesverksamma personalensgjorts för öka denår attsenare
människor har berettskvinnor. Mångainsikter i frågor gäller våld motsom

varityrkesgrupper har dock svårai sådan fortbildning. Vissamöjlighet deltaatt
inom rättsväsendet ochKapitel 8 Myndigheternai önskad omfattning. Inåatt

riktad utbildningsärskilt uppmärksammat behovetkvinnor har vivåld mot av
framhålliti betänkandei sammanhang dettatill har andradomare, ävenmen

kvinnor ökai frågor gäller våld måsteinsikterna och kunskaperna motatt som
förförväntas kvinnori sin verksamhet kanhos alla dem möta utsattssomsom

syfte har visat siggjort med sådantsatsningar statsmakterna harvåld. De som
haft betydelsegenomslagskraft. Satsningarna harfåttvälbehövliga och storstor

ochoch sjukvårdensocialtjänsten, hälso-för enskilda yrkesutövare inomsåväl
sektorer.mellan dessarättsväsendet för samverkansom

Även yrkesgruppergrundutbildningen för berördamed förbättringar trorav
i sittför fortbilda demmed särskilda insatservi det nödvändigtär attatt som

dröja innanvåld. kommer ocksåkvinnor för Detarbete möter attutsattssom
grundutbildningarna får genomslag. Dess-frågade föreslagna åtgärderna i om

intekvinnorfrågor våldkunna konstatera rör ännutordevärre motatt somman
erforder-budgetarmyndigheterna i sinahar sådan betydelse avsätteratt egnaen

Även fortbildningsinsat-ifortbilda sin personalliga för ämnet.att omresurser
ordinarie budgetarför myndigheternasfinansieras inomskall anserramenser

skeddeinitiativ och, på sättvi det angeläget ånyostaten tar ettatt somsamma
inomfortbildning berörda handläggaresärskilda medel för1991,år avsätter av

åklagarmyndigheternapolis- ochoch sjukvården,socialtjänsten, hälso- samt
riktade till förtro-informationsinsatserbördomstolarna. Resurserna även avse

nämnder.berörda politiskaendevalda i särskilt
tidigare, dvs.huvudsak detsammafortbildningen bör iSyftet med somvara

tillattitydförändringar och fåskapavåldet kvinnor,öka kunskaperna motatt om
kapitlen 6 ochVi har ihandläggningsrutiner området.stånd förbättrade

föresla-rättsväsendetsjukvården ochsocialtjänsten, hälso- och8 behandlarsom
RiksåklagarenRikspolisstyrelsen,Socialstyrelsen,git det skall uppdrasatt

verksamhetsområde, utarbetasittoch inomDomstolsverketoch att, var en
medhandläggning ärendenmyndigheternasförsärskilda policydokument av
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lämpligenkan utgöradokumentkvinnor. Sådanavåldanknytning till mot
föreslagit vissaoch harkapitlen 10 11lutbildningsinsatserna.underlag för

våldanknytning tillmedlagstiftningsfrågori olikagenomgripande förändringar
Även föreslag-i denuppmärksammasförändringar behöverdessakvinnor.mot

naturligthärtillmed hänsynmening,enligt vår ävenfortbildningen. Det är,na
fortbildningsinsatserna.idelstaten taratt

budgetår.underändamålet nästaförmiljoner kr avsättsVi föreslår att tre
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17 förKostnader
Kvinnovåldskommissionens

förslag

Kvinnovåldskommissionen har i betänkandet lagt fram antal förslag tillett stort
åtgärder griper in flerapå olika områden. Vi beskriver olika initiativ ochsom
verksamheter, har tillkommit i syfte stöd och hjälp våldsutsattaattsom ge
kvinnor. Vi redovisar också våra ställningstaganden till olika frågor, ställnings-
taganden grundas den erfarenhetpå erhållit under arbetets gång. Hämt-som

redovisar vi olikaöver konkreta förslag till åtgärder. Flera förslag sikte påtar
olika myndigheters handläggning ärenden våld kvinnor. Virör motav som
föreslår också lagändringar flertalpå områden.ett

Vid redovisningen de ekonomiska konsekvenserna förslagvåra kommerav av
dessa redovisas enligt den ordning förslagen upptagits i betänkandet.att som
Som i inledningen tillnämnts betänkandet har det inte varit avsikt in-vår att
bördes rangordna förslagen efter angelägenhet.

Vi har föreslagit åtgärder vidtas det gäller kriminalstatistiken.när före-Deatt
slagna åtgärderna syftar till bättre underlag för olika bedömningaratt ettge
såvitt det våld riktas kvinnor. Framför allt bör statistikenmotavser som ge
information brottsoffrets kön, ålder, nationalitet och, inte minst, relation tillom

Ävengärningsmannen. i vissa andra avseenden bör enligt mening kriminal-vår
statistiken förbättras. föreslagDe lämnats beträffande kriminalstatistikensom
kan innebära vissa begränsade merkostnader, åtminstone initialt. Inom Brotts-

BRÅförebyggande rådet förpågår närvarande utvecklingsarbete förett att
förbättra statistiken underlag för Övergripande analyser och planering inomsom
det kriminalpolitiska området. Dessutom kodningsanvisningar-är översynen av

förestående. Vi har inära betänkandet förutsatt könsperspektivet påattna
BRÅ:sbrottsligheten får framskjuten plats vid En ökad observansöversyn.en

såvitt könsaspekterna torde dock inte innebära betydandenågonavser mer
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kostnadsökning.
brottsofferunder-föreslagitstatistik har vikriminalförbättradFörutom att enen

skulleundersökningsådantill stånd. Enkvinnor kommervåldsökning motom
tillför kommabörvilkakunskap sättasbidra till ökad attsomresurserom

undersökning kräversådanför. Envåld kvinnormed det utsättsrätta som
undersök-genomförandetgällerinte minst detspeciella förberedelser, när av

miljonertill tvåförväntas uppgåundersökningen kanKostnaden förningen. ca
regelmässigtde medelförinomMedel bör kunnakr. avsättas somramen

jämställdhetspropositionerna.återkommandesamband med deireserveras

kampanj förnationellinitiativ tillföreslagit regeringenocksåVi har taratt en
sådankvinnor. Envåldproblemetmedvetenhetallmänhetensöka motatt om

tidigareochkostnadsmässigt, nämntnivåerligga olikakampanj kan på som
för denna.kostnadernamöjlighet uppskattahafthar vi inte att

våldförkvinnorför utsättsinsatserföreslagit betydelsenVi har att somav
social-Socialtjänstkommittén föreslagnai densärskiltuppmärksammas nyaav

medarbetetbeaktarviktigt kommunernadetVi ocksåtjänstlagen. har attansett
särskildaföreslagitvi harverksamhetsplanering, ochkvinnor i sin attutsatta

årligadenföreslagitVi harför dennautarbetashandlingsplaner attgrupp.
föreslagit börSocialtjänstkommitténkommunfullmäktigetill upp-rapport som

åtgärderderelationer ochivåld kvinnor näraförekomstenmärksamma motav
medtillkommavidtagit för rättaoch andra aktörersocialtjänsten attsom

problemet.
för kvinnorsocialtjänstoch desshar kommunenRedan i dag ansvaretytterst

våldförblivitde haranledningoch hjälp medstödbehöver utsattaattavsom
fördetta AnsvarettydliggörsförslagGenomandra vårtoch övergrepp. ansvar.

åliggandekostnadshänseendeisålunda inte någotkvinnorvåldsutsatta utgör nytt
för dennakostnadsberäkna ökatochför socialtjänsten, ett gruppatt engagemang

ökaåtgärderi insattaeffektivitetentordeställetrimligen inte Ilåter sig göra.
sikt.vinstersamhällsekonomiskamedföraoch

socialsekreterare,fleraellervarjeföreslagit kommunocksåVi har utseratt en
möj-kanFörslagetför våld.för kvinnorsärskilt utsättsfår ett somansvarsom

socialtjänst.för kommunensarbetsbördaökadinledningsvis innebäraligtvis en
effektivitets-medförakompetenshöjning, bördock tillsyftarFörlaget somen

vinster.

ankommer påegentligenutsträckning arbeteutför iKvinnojourerna stor som
upprepningförebygger på så sättkvinnorna skydd ochsamhället. De avenger

harhjälp kvinnorpsykologiskochtillhandahåller praktiskdevåldet, och som
olikatillaktivt medocksåarbetarKvinnojourernavåldsbrott.för attutsatts

bidrarkvinnor. Dedrabbarvålddetföra kunskapi samhället ut somomgrupper
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till det existerande våldet synligt och öka medvetenhetengöra övergrep-att om
En medvetenhet i samhällets alla delar våldet kvinnor ökarstörre motpen. om

möjligheterna förebygga sådant våld.att
Erfarenheterna har visat betydligt fler kvinnor får stöd och hjälp näratt

Ävenkvinnojourerna erhåller ökade kvinnojourernas verksamhetresurser. om
inte har utvärderats vetenskapligt torde varje kvinna får hjälp innebärasom en
minskad belastning för framför allt hälso- sjukvårdenoch för rättsvä-ävenmen
sendet. Om kvinnan får hjälp förändra sin situation minskar riskennämligenatt
för våldet kvinnan och förvärras. vissa fallI kanatt mot ett upprepatupprepas
våld leda till kvinnans död. Vi har denna bakgrund föreslagitt.0.m. attmot
statsbidraget till de lokala kvinnojourernas och utvecklingsarbete medstöd- ökas
tio miljoner kr ökat stöd till kvinnojourerna torde, åtminstone vissår. Ett påper
sikt, de besparingar såväl samhällsekonomisktuppvägas görs närav som som
det gäller mänskligt lidande.

Motsvarande kan anföras såvitt det statliga stöd miljonerpå tvåargument avser
kr vi föreslagitår till brottsofferjourer stödjer kvinnor utsattsper som som som
för våld och sådana frivilliga organisationer erbjuder behandling för mänsom
med våldsproblematik.

Vi har, i samband med behandlingen frågor myndigheterna inomrörav som
rättsväsendet, föreslagit polismyndighet får i utarbetanågon uppdragatt att
modeller för tillfredsställande kvinnor för våld.bemötande ärett utsattaav som
Förslaget syftar till effektivisera polisens arbete såvitt anmälda vålds-att avser
brott kvinnor. Enligt polisers uppfattning det, vid ärendenmånga ärmot som

kvinnomisshandel, vanligt kvinnan återkommer gång på gång medrör att an-
mälningar Inte sällan kvinnan tillbaka sina uppgifter undermot tarsamme man.
utredningens sida minskar dockgång. Med utvecklat stöd från polisensett
risken kvinnan särskild försöksverk-för våld. Förslagetånyo utsättsatt om en
samhet torde sålunda kostnadsbesparande sikt. bör kunna finansie-på Denvara

inom för Rikspolisstyrelsens budget.ras ramen
Vi har det få till försöksverksamhet med intensiv-angeläget ståndansett att en

övervakning förmåsmed elektronisk kontroll beträffande inte kanmän, som
respektera meddelade besöksförbud. Vi har sålunda föreslagit Rikspolis-att att

styrelsen får i för sådanuppdrag utreda förutsättningarna verksamhet. Ut-att en
rustning och organisation för sådan Övervakning finns redan inom för denramen
försöksverksamhet med intensivövervakning vissa fängelsedömda pågår.av som

begränsade kunnaDen merkostnad drabbar Rikspolisstyrelsen torde rym-som
inom styrelsens ordinarie kostnadsökningen kommerbudget. Hur attstormas

bli totalt dock möjligt förutsäga. Vidare skulle den föreslagnaknappastär att nu
försöksverksamheten omfattning, och den torde i huvudsakbegränsadvara av
kunna inom för försöksverksamhet redanekonomiskt denrymmas ramen som
pågår.
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möjligheternadet gällervårdsekretessenföreslagit begränsning närVi har aven
misstankebeträffandemyndigheterrättsvårdandeuppgifter tilllämnaatt om

vålds-antal allvarligaYtterligareallvarliga brott riktadevissa ettmot person.
kännedom. Hur mångarättsväsendetskomma tillhärigenom förmodasbrott kan

respektive åtalbrottsutredningföremål förbliytterligare kommerbrott attsom
förutse.dock omöjligtoch dom är att

medföraförutsättasstraffbestämmelser kanändringar olikaFörslagen till av
dock inte förvän-Kostnadsökningen kanrättsväsendet.kostnader förvissa ökade

förekonomiska vinsterdeden bör ställasmarginell, ochbli än motannattas
kvinnovåldet.bekämpandeeffektivareblir följdensamhället ett avavsom

inte bara mänbehandling kanpsykoterapeutiskdet angelägetVi att gesanser
förhar dömtssexualbrott mänsig skyldiga till ävenhar gjort utan somsom

misshandelupprepadkvinnor,våldsbrott riktadeandra partner.t.ex.mot av en
årligen ådöms1 000uppskattatKriminalvårdsstyrelsen har att personerca

förbehandlingsverksarnhetutbyggd mänbrott. Enfängelsestraff för sådana som
obetydligtveklöst inteinnebärtill kvinnorsig skyldiga våldsbrottgjort mot en
praktiskahaftdock inteKriminalvårdsstyrelsen. Vi harkostnadsökning för

behandling dessadet gällervilka behovenmöjligheter kartlägga är näratt av
och inteomfattandetorde bli tämligenkartläggningsådaneftersommän, en

möjligt försålunda intevetenskaplig synvinkel. Detokomplicerad är attossur
behandlingsverksamhet.utökadför sådanuppskatta kostnadernai detta skede en

Kriminalvårdsstyrelsen göraregeringen uppdrarföreslagitVi har därför attatt
kartläggning.sådanen

ökade kunskaperviktenframhållitbetänkandeåterkommande i dettaVi har av
våldsutsattakontakt mediområden kommerinom olikahos den personal som

Även för berörda yrkesgrup-grundutbildningenförbättringkvinnor. med aven
därförfortbildning. Vi harförinsatsermed särskildadet nödvändigtärper

initiativ och, sättånyodet angeläget ettstaten tar somatt sammaansett
föreslagitVi harfortbildning.medel försärskilda1991, attskedde år avsätter
Även dessabudgetår.ändamål underför detta nästamiljoner kr avsättstre
medelför deinomkunnamening avsättasmedel bör enligt vår somramen

jämställdhetsproposi-återkommandemed dei sambandregelmässigt reserveras
tionerna.

uttalanden utgöråtskilligagjortförslagende nämnda ävenVi har utöver somnu
rekommendatio-förslag ochsådanafrågor. den månrekommendationer i olika I

marginellkostnader får dessaöverhuvudtaget innebär några vara avansesner
betydelse.
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18 Förslagen ur
j ämställdhetssynpunkt

grundförutsättning förEn uppkomsten våld kvinnor samhälletsmäns ärmotav
struktur grundad överordning och kvinnors underordning.på Frågormäns som

våld kvinnor har därför frågorsamband med jämställdhetrör näramot ett om
Åtgärdermellan kvinnor föroch ökar jämställdheten viktigamän. är ävensom

förebygga kvin-våld kvinnor. överväganden har gjorts utifrånVåraatt mot ett
noperspektiv. Samtliga förslag vi länmar syftar till ökad jäm-uppnåattsom
ställdhet förbättra kvinnors situation.attgenom
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19 Författningskommentarer

19.1 tillFörslaget lag ändring iom

sekretesslagen 1980: 100

14 kap.
2 §

Sekretess hindrar uppgift fall lämnas tillinte i i 1 §änatt annat som avses myn-
dighet, uppgijien behövs därförom

förundersökning, ärende disciplinansvar eller skiljande frånrättegång, om
anställning eller jämförbart rättsligt förfarande vid myndigheten någonannat mot
rörande hans deltagande verksamheten vid den myndighet där förekom-i uppgiften
mer,

beslut eller åtgärd myndighetomprövning den där uppgiften förekom-av av
ellermer,

tilLsyn eller hos den myndighetrevision där uppgiften förekommer.över
Sekretess hindrar uppgift lämnas muntligt eller skriftligt yttrandeinte iatt av

sakkunnig till domstol eller myndighet bedriver förundersökning brottmål.isom
Sekretess hindrar uppgift enskilds adress, ochinte telefonnummeratt ar-om

betsplats lämnas till myndighet, uppgiften behövs därför delgivning enligten om
delgivningslagen Uppgift hos myndighet driver televerksamhet1970:428. som om
enskilds telefonnummer får dock, den enskilde hos myndigheten begärt attom
abonnemanget skall hållas hemligt och uppgiften omfattas sekretess enligt 9av
kap. tredje lämnas endast8 § stycket, den myndighet begär uppgiftenut om som
finner det kan den söks för delgivning håller undan ellersigatt antas att attsom
det finns synnerliga skäl.annars

Sekretess hindrar uppgift lämnas tillinte misstanke brottangåratt som om
åklagarmyndighet, polismyndighet eller myndighet har ingripaatt motannan som
brottet, fängelse föreskrivet för brottet och detta kan föranledaär antasom annan
påföljd böter.än

uppgiftFör omfattas sekretess enligt 7kap. 33 och kap.1-6, 34 §§, 8 8 §som av
första stycket, eller eller andra15 kap. eller första eller stycket9 § 9 4 7 8 §
eller andra stycket gäller vad föreskrivs fjärde stycket endast9 § såvitt angårisom
misstanke brott för vilket föreskrivet lindrigare fängelsestrof i tvåinte är änom

Dock hindrar sekretess uppgiftår. enligt 7 kap. eller33 34 § inte att som
angår misstanke brott enligt eller kap. brottsbalken4 6 någon intemotom som
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hellerpolismyndighet. Inteelleråklagarmyndighettilllämnashar fyllt årarton
misstankeuppgift angåreller 33 §enligt 7kap. 4sekretess 1hindrar omatt som, brottsbalkenandra stycketkap.eller 3 §kap. § 6kap. 4 4brott enligt 3 6 a

polismyndighet.åklagarmyndighet ellertilllämnas
enligt 9sekretessomfattasuppgiftgäller inteoch fjärde styckenaTredje avsom

första stycket.kap. §9
hindrarstyckena inteoch tredjeförstakap. och 4 §enligt 7 1 § attSekretess

alkohol,missbrukarfortgåendeellerfyllt årenskild, inteuppgift arton somsomom
fråntill denne lämnasnärståendelösningsmedel, ellerflyktiganarkotika eller

myndig-sådantilloch socialtjänstensjukvårdenhälso- ochmyndighet inom annan
ellerbehandlingnödvändig vård,fåenskilde skalldendet behövs förhet, attom

gravid kvinnauppgiftlämnandegäller frågaistöd. Detsamma omavannat om
detskydd förtillnödvändigför insatsdet behövstill henne,närståendeeller enom

barnet.väntade

vårdsekretesseninnebärtillägg,styckeparagrafens femte görs attI ett som
ytterligare.begränsas

ibegränsningarvissabestämmelseråterfinnssekretesslagenkap.14I om
ochbl.a. hälso-frånvissa undantaginnehållerstycket2 § femtesekretessen.

uppgif-lämnadet gällersocialtjänstsekretessen närochsjukvårdssekretessen att
gällernärvarandeåklagare. Förpolis ochbrott tillmisstankeangårter omsom

vilket intefor ärmisstanke brottsåvitt angårendastuppgift får lämnas omatt
denbrottmisstankeVidfängelse år.straff två motlindrigareföreskrivet än om

Ivårdsekretessen.gjorts igenombrottytterligaredock18 harunder årärsom
ochsocialtjänsteninompersonalbl.a.sekretessenintefall hindrarsådana att

förutsätt-underpolis och åklagare,tilluppgiftersjukvården lämnarochhälso-
praktikenbrottsbalken. I6eller kap.enligt 4brottdet fråganing äratt om

våldtäktförharkvinnaendastkvinnor,såvittdet, utsattsär om envuxnaavser
oförhindradsocialtjänstensjukvården och ärhälso- ochpersonalen inomsom
verksamhetförsamlingsvårdandekyrkansSvenskapolisanmäla brottet. Föratt

förreglergällerBarnombudsmannenhosför verksamhetenoch somsamma
socialtjänsten.sjukvården ochochhälso-

vårdsekre-ytterligare begränsaförmeningenligtföreligger vårStarka skäl att
Sådanamyndigheter.rättsvårdandetilluppgifterlämnagällerdetnär atttessen

vissamisstankeuppgifter angårbeträffandesig gällandeskäl gör omsom
begränsningytterligaredärförföreslårVibrott riktadeallvarliga mot enperson.

sexual-vålds- ochangivnasärskiltvissamisstankevidi vårdsekretessen om
brott.

minimi-stadgatbrottsbalken6 § ärmisshandel i 3 kap. ettBeträffande grov
dettamisstankeuppgift angårförslag skallEnligt vårtstraff år. omett somom

straff-viföreslårbetänkandetoch åklagare. ltill polisfå lämnas attbrott en ny
Enligt§.kap. 4avsnitt 19.4, 4sebrottsbalkeni kap.bestämmelse införs 4 a
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den bestämmelsen skall närstående eller tidigare närståendemoten man som en
kvinna använder våld eller hot våld eller kvinnan för fysiskutsätterom annan
eller psykisk påverkan, ägnad varaktigt kränka hennes integritet och skadaatt
hennes självkänsla, dömas för kvinnofridsbrott till fängelse i lägst och högstett

år. En handlar på sätt och kvinnamotsex man som samma en annan man, en
handlar så kvinna eller skall dömas tillmot motsom en annan en man samma

Ävenstraff, varvid brottet benämns fridsbrott. beträffande uppgifter angårsom
misstanke dessa brott föreslår vi genombrott i vårdsekretessen. Beträff-ettom
ande sexualbrotten i 6 kap. brottsbalken föreslår vi vissa genomgripande för-
ändringar se avsnitt 19.4. Straffbuden i nuvarande 6 kap. 2-4 avseende
sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande och sexuellt utnyttjande försunderårig iav
princip till paragraf 6 kap. 3 sexuellt utnyttjande. För densamman en

graden brottet, sexuellt utnyttjande, föreslår vi minimistraffetgrovt attgrova av
Ävenskall vid misstankeår. detta brott föreslår vi möjlighetett attvara om

föröppnas vårdpersonalen lämna uppgift till polis och åldagare. De skälatt som
föreligger för ändring redovisas utförligt i den allmärma motiveringen.en

Paragrafens femte stycke kompletteras sålunda med bestämmelse inne-en som
bär sekretess enligt 7 kap. eller 33 § inte4 hindrar uppgift angåratt att som
misstanke brott enligt 3 kap. 6 kap. §4 4 eller 6 kap. 3 § stycketandraom a
brottsbalken lämnas till åklagar- eller polismyndighet. Genombrottet i sekretes-

gäller för uppgifter enskilds personliga förhållanden inom hälso- ochsen om
sjukvården och socialtjänsten inom Svenska kyrkans församlingsvårdandesamt
verksamhet. Undantaget gäller oberoende vilken ålder den harav person upp-
nått blivit för brottet.utsattsom

Paragrafen stadgar för närvarande möjlighet och inte skyldighet fören - -
vårdpersonalen polisanmälan. Vi föreslår ingengöra ändring i dettaatt en
avseende. När det gäller bedöma i vilka fall hälso- och sjukvården ochatt
socialtjänsten bör utnyttja möjligheten självmant lämna uppgifter har det iatt
förarbetena till bestämmelserna i 14 kap. anförts det brottets svårhetsgradäratt
och misstankarnas styrka bör prop.avgörande 1983/84:142. Visom vara

vårdpersonalen bör initiativ till polisanmälan framför allt i deatt taanser en
situationer där det föreligger risk våldsbrottsligheten fortsätter, såsomatt armars
ofta torde fallet vid misshandel någon närstående. Vi understrykermotvara
dock vikten hälso- och sjukvårdspersonalen, liksom socialtjänstpersonalen,attav
i första hand försöker kvinnor stöd och hjälp kvinnorna självasåutsatta attge
vill och kan initiativet till polisanmälan. Vidare bör myndigheterna länmata en

uppgifter det i konkret fall begärs myndighet, förutsattut ettom av en annan
sekretessen inte lägger hinder i jfr 15 kap. §vägen 5 sekretesslagen. Dettaatt

får betydelse inte minst polis eller åklagare behöver uppgifter formnär i ettav
rättsintyg.

De skäl föreligger för genombrott i sekretessen i fråga vårdperso-ettsom om
nal i offentlig tjänst sig i lika hög grad gällande i frågagör hälso- ochom



406 örfattningskommentarerF

tjänst. Tystnadspliktensjukvårdspersonalen och socialtjänstpersonalen i enskild
för sistnämnda innebär personalen inte obehörigen får röja uppgifterattgrupper

förhållanden. Videnskilds hälsotillstånd eller andra personligaom en persons
tolkning obehörighetsrekvisitet har naturligt söka ledningdet ansetts attaven

skaderekvisit finns i lagändring såvitti det sekretesslagen. Någon avsersom
i enskild tjänst inte erforderlig.personalen såledesär

19.2 Förslaget till lag ändring iom

rättegångsbalken

kap.36
§5

till följd kap. eller eller kap. sekretesslagen 1980:100Den 2 1 2 § 3 1 §som av
fåreller bestämmelse, till vilken hänvisas dessa lagrum,någon i något inteav

denna tillstånd från denlämna uppgift får hörasinte vittne utan myn-en som om
dighet verksamhet uppgiften har inhämtats.i vars

läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer, psykote-Advokater,
lands-kuratorer vid familjerådgivningsbyråer, drivs kommuner,rapeuter, som av

församlingar eller kyrkliga samfälligheter, och deras biträden får hörasting, som
denna anförtrotts dem eller de ideras yrkesutövningvittnen något i somom som

till förmånsamband därmed erfarit, endast det medgivet lag eller den,iär varsom
tystnadsplikten gäller, till till följd kap. sekre-samtycker det. Den 9 4 §som av
tesslagen får lämna uppgifter där får höras demvittneinte som avses som om

eller den till förmån sekretessen gällerendast det medgivet lagiärom vars
samtycker till det.

Rättegångsombud, får höras vadbiträden eller försvarare vittnen somsom om
det.anförtrotts dem för uppdragets fullgörande endast medgerpartenom
försvararehinder vad andra eller tredje stycket andraUtan i änsägs ärav som
lindrigareskyldiga mål angående brott, för vilket föreskrivetvittna i inte äratt

läkare,strajf fängelse hinder vad andra styckettvå Utan ii år. ärsägsän av som
tandläkare, sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter, kuratorerbarnmorskor,

landsting, församlingar el-vid familjerådgivningsbyråer, drivs kommuner,avsom
målskyldigaler kyrkliga samfälligheter, och deras biträden vittna iävenatt

eller kap. andra stycketangående brott enligt kap. kap. § 6 3 §3 6 4 4 a
brottsbalken.

till det kyrkligatystnadsplikt för den Svenska kyrkans ordning har vigtsOm isom
föreskrifter kap. kyrkolagen Denämbetet finns 36 1992:300.ipräst somsom

kyrkan eller den sådanttrossamfund Svenska iinom något är prästänannat som
hanställning får höras någotsamfund motsvarande inte vittneintar somsom om

själavårdande samtal.eller hon har erfarit under bikt eller
tryckfrihetsförordningen eller kap.har tystnadsplikt enligt kap. 2Den 3 3 §som

tystnads-förhållandenyttrandejrihetsgrundlagen får höras vittne3 § om somsom
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nämnda paragrafer.endast den det föreskrivsplikten i mån iavser
denna paragraf får höras vittneenligt vad i intenågonOm sägs ettsom omsom

undermed denvittnesförhör hellerförhållande, får intevisst äga tyst-rum som
med tolkning ellernadsplikt biträtt översättning.

fråninnebär undantagetparagrafens fjärde stycke,tillägg iEtt görs attsom
vittnesplikten begränsas.

möjlig-begränsningarfrågeförbudet, dvs. vissaIparagrafen regleras det s.k. av
återfinnsparagrafens styckevittne. andraheterna ställa frågor till Iettatt

vissa angivna yrkesgrupper. Detvittnesplikten beträffandebegränsningar i
Även angivnai paragrafenvårdsektorn. deframför allt personalen inomgäller

vilket intemål angående brott, förskyldiga vittna idockyrkesgrupperna är att
paragrafensframgårföreskrivet lindrigare straff fängelse två år. Dettaänär av

fjärde stycke.
möjlighetervårdområdet skall ökadeföreslagit personalen inomVi har att ges

vissamisstankeuppgifter angårsekretess, lämnahinder ututanatt, omsomav
innebäravsnitt 19.1. Förslagetåklagare seallvarliga våldsbrott till polis och

uppgiftervårdområdet beträffandeuppmjukning sekretessen inomviss somaven
Detminimistraff fängelse två år.med lägremisstanke vissa brott änrör om

fridsbrottetkvinnofridsbrottet ochförslagnamisshandel, detgäller av ossgrov
rättsvårdandedeSyftet med förslagetsexuellt utnyttjande. är attgrovtsamt ge

Förslagetvåldsbrott.ingripa allvarligamöjlighetermyndigheterna ökade att mot
föreliggerfrågeförbudvittnesplikt och detförhållande till denbör i somses

rättegångsbalken.enligt
utnyttjande harsexuelltochkvinnofridsbrott, fridsbrottmisshandel,Grov grovt

innebär såbrottminimistraff år. Dessafår med förslag allaeller våra ettett om
medjämföraskanvissa avseendenmänniska de iallvarliga övergrepp attmot en

bakgrundminimistraff. dennahögre Detbrott för vilka stadgat ärär motett som
angåendemålvika iskallför vårdpersonalen ävenvi föreslår frågeförbudetatt
för dessaskälenutvecklasmotiveringenden allmännade förstnämnda brotten. I

ändringar.
stycke,fjärdeparagrafenstillägg såvittVi föreslår således ett somavser

psyko-psykologer,sjuksköterskor,barnmorskor,innebär läkare, tandläkare,att
biträden,och derasfamiljerådgivningsbyråer,kuratorer vid utanterapeuter,

stycke,paragrafens andraenligtfrågeförbud råderhinder det som annarsav
kap.6 4enligt 3 kap.i mål angående brottskyldiga vittnaskall ävenattvara

frågeförbudetUndantaget frånstycket brottsbalken.6 kap. 3 § andra§ och4 a
befogatsålunda inte detvårdpersonal. Vi harbeträffandegäller endast attansett

§kap. 4enligt 9omfattas sekretessadvokater eller deålägga avpersoner som
fall.vittnesplikt i dessasekretesslagen

falli vissavårdpersonalenutökad skyldighet förinnebär ocksåFörslaget atten
vidförundersökningsledareSålunda kanhandlingar.lämna allmännaut en
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sexuelltfridsbrott ellermisshandel, kvinnofridsbrott,misstanke grovtom grov
§ 38jfr 23 kap. 14 ochfå sjukjoumalutnyttjande begära delatt t.ex.av en

rättegångsbalken.kap. 8 §

ändring iFörslaget till lag19.3 om

föräldrabalken

6kap.
17§

där barnet harden sittvårdnad eller iFrågor rättenumgänge orttas upp avom
personuppgifter enligt lagen 1991 :483medgetts fingeradehemvist. barnet harOm

Stockholm Frågorpersonuppgifter frågorna tingsrätt.fingerade tas omupp avom
äktenskapsmål. detmed Omsambandvårdnad och kan iävenumgänge tas upp

Stockholmsfrågorna tingsrätt.behörig domstol,finns någoninte tas upp av
b andra stycketoch §vårdnad 4-8 10 §§ 10Frågor i samtsamtom som avses

ordning föreskrivenhandläggs idenfrågor i 15 § ärumgänge somom som avses
ocheller demvårdnad båda föräldrarnabarnet underför tvistemål. Står avenav

ansökan.väcka talansaken, får deföräldrarna iär överens gemensamgenom
Övriga domstolsären-ordning gäller förvårdnad handläggs denfrågor i somom

den.
yrkas stämning.underhålLsbidrag för barnetvårdnad kanmálI utanom

huvudförhartdling,får meddelasvårdnad ellermålDom i umgänge utan omom
saken.iär överensparterna

vårdnad ochi målbehörig domstolbestämmelserna§ återfinnsI 17 omom
målförtydligande såvittparagrafenbarn.med I görsumgänge ett avser an-

fingeradehar medgettsbarnetmed barngående vårdnad och närumgänge
personuppgifter.

kanpersonuppgifter innebär1991:483 fingeradeLagen att en personom
verkliga undersjälv depersonuppgifter sig änanvända andramedges rätt att om

förblikanuppenbar riskfinnsfem dethögst år, utsattatt personenom en
frihet ochellerdennas liv, hälsariktar sigallvarlig brottslighetsärskilt motsom

Medgivandeskyddtillräckligt på sätt.inte kan attannatgespersonenom
varaktigtbarnlämnaspersonuppgifter kan ävenfingeradeanvända ett som

förälder.med sintillsammansbor
personuppgifter ochfingeradeanvändamedgettsOm barn har rätt attett

kan tvek-med barnetellervårdnadtalan umgängeförälder väckerbarnets om
förtydligandeföreslårkorrekta. Videtvilket forumsamhet äruppstå ettsomom

Stockholms tingsrättinnebärFörslagethänseende.bestämmelsen i detta attav
forumfallet i dag närdomstol inte bara såsombehörig ärskall annatvara --
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saknas, barnets verkliga hemvist inte kan fastställas därföräven närutan att
barnet har medgetts fingerade personuppgifter. Redan i Stockholmsdag är
tingsrätt exklusivt forum för prövning ansökningar fmgeradeenligt lagenav om
personuppgifter. vårdnad och för närvarandeFrågor kanumgänge tasom upp
i samband med äktenskapsskillnadmål. de fall barnet har fingeradeI person-
uppgifter skall givetvis vardnads- och umgängesfrágorna i fortsättningenäven
kunna i samband med äktenskapsskillnadsmål.tas upp

19.4 Förslaget till lag ändring iom

brottsbalken

kap.3
§5

Den llfogar kroppsskada, sjukdom eller eller försättersmärtasom annan person
henne eller honom misshandel tillvanmakt eller sådant tillstånd, döms föri annat
fängeLse högst eller, brottet till böter eller fängelse högsti två år ringa, iärom sex
månader.

I paragrafen enligt förslag vissa språkliga ändringar. Bl.a.vårt endastgörs
"honom" med "henne eller honom". Skälet för detta har berörts i denersätts

motiveringen.allmänna

kap.4
1 §

bemälaigar bortför eller eller medDen sig barn uppsåtinspärrarsamtsom annan
skada henne eller honom till liv eller hälsa eller henne eller honom tilltvingaatt

människoroveller döms för till fängelse tid, lägsttjänst utpressning, på vissövaatt
fyra och högst eller livstid.tio år, på

Är brottet mindre döms till fângeLse högsti år.grovt, sex

paragraf vissa språkliga ändringar.I denna endastgörs

2§

friheten, bortfördDen fall berövari i I § någonän sägs attannat genomsom
frihetsberö-olagaeller henne eller honom eller döms förinspärra på sätt,annat

vande till fängelse, lägst och högst tio år.ett
Är brottet mindre döms till böter eller fängelse högsti två år.grovt,

I denna paragraf vissa språkliga ändringar.endastgörs
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3§

eller vil-eller olagafall 2 tvångDen i i Iänannat genomsom, som avses
eller arbetstjänst ellerföranleder kommer krigs-seledande, någon i annatatt

till eller kvar påsådant tvångstillstånd eller förmår bege signågon stannaatt
eller utnyttjad förbefaras bli för förföljelseutrikes där hon eller han kanort, utsatt

försät-förråka nödläge, dömstillfälliga sexuella förbindelser eller ipå sättannat
tande nödläge och högsti till fängelse, lägst tio år.ett

Är eller fängelse högstbrottet mindre döms till böter i två år.grovt,

ändringar.paragraf vissa språkligaI denna endastgörs

4a§

våldnärstående kvinna användernärstående eller tidigareEn motman som en
ägnadjâlsisk eller psykisk påverkan,eller våld eller henne förhot utsätter annanom

döms föroch skada hennes självkänsla,varaktigt kränka kvinnans integritetatt
kvinnofridsbrøtt till fängelse lägst och högsti år.ett sex

ellerförsta styckethandlarOm i mot man, om enen annanen man som anges
fñdsbrott tillförkvinna eller dömskvinna handlar så motmot en man,en annan

strajf därsom anges.

vi utförligtallmänna motiveringen harBestämmelsen helt denIär merny.
bör införas.beskrivit till straffbestämmelseskälen att nyen

precise-ochgärningar, kanStraffrätt fokuserar konkreta avgränsasVår på som
misshandeltid varit fortidsmässigt, kvinnor under långmedan utsattasomras

upplever och beskriverfrån närstående övergrep-och andra övergrepp manen
för upprepadekvinna har över-fortlöpande När utsattsprocess. enpen som en

beskriva ochi detaljdet oftast inte möjligt för henneär vart ettatt avgrepp
straffbestämmelse i brottsbalkenbehövsVi har funnit detövergreppen. att en ny

ikvinnorframför sikte våld och andra näraallt övergrepp mottarsom
relationer.

straffstad-kriminaliserade i olikaredan i dagrad olika handlingar,En ärsom
Gärningsmomenten kaninrymmas i strafibudet.ganden, kommer kunnaatt vara

de led i på-kännetecknas allaolikartade, de utgörochmånga attav enmen
i be-helhetensådan ordninggående Fördelen med är änatt omenprocess. -

prövning. Vid kvinno-for domstolensenskilda detaljer blir föremållysning av -
sparkar ochknytnävsslag, knuffat,ofta örfilar,misshandel består våldet av

ytterligare våld. Deförenat med hotsällan våldet ocksåInte ärstryptag. om
längremisshandeln underbegränsade, då pågåttsynliga skadorna kan vara men

denallvarliga framståri upprepade ochtid eller utgjort led övergreppett som
paragrafen skallföreslår det isärskild brutalitet. Viutslag attattett angesav

våld eller hotgärningsmannen använderstraffansvar skall krävasdet för att om
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våld eller offret för fysisk eller psykisk påverkan. Rekvisitetutsätter arman
kommer härigenom omfatta vissa handlingar för vilka stadgas straff enligtatt
bestämmelserna i brottsbalken misshandel respektive olaga hot, ävenom men

antal gärningar förenade med straff enligtär andra bestämmelserett stort som
i brottsbalken.

gärningarDe framför allt kan komma inrymmas i det straffstad-attsom nya
gandet sålunda dels misshandel enligt 3 kap. delsär 5 sådana gärningar som

kriminaliserade i nuvarande straffstadganden olaga frihetsberövandeär om
4 kap. 2 §, olaga 4tvång kap. §, olaga hot 4 kap. §, hemfridsbrott4 5
4 kap. 6 §, ofredande 4 kap. 7 §, förolämpning 5 kap. 3 § och sexualbrott
enligt 6 kap.

En kvinna under lång tid har fått från närstående harutstå övergreppsom en
blivit offer för beteenden föräven närvarande inte i straffbud.någotupptassom
Genom den bestämmelsen blir det möjligt hänsyn till vissa beteendenatt tanya

i dag inte straffbelagda, effektivt bidrar tillär på skapasättett attsom men som
den situation psykisk brottet utslag Här bl.a.ärterror ett attav som av. avses

förbjuder kvinnan träffa släktingar och eller gå ellervänneratt att utmannen
han på talar nedsättande till kvinnan. Vidare diffusa hotsättatt ett grovt avses
olika slag från sida eller han undan till-gömmerattav mannens gemensamma

hörigheter, telefonsåsom och nycklar, vissa kontrollerande beteenden.samt
dag förutsättsI det kvinnan sammanhängande, klart och detaljeratpåatt ett

och med precisering till tid och beskriver varitsätt, de honövergrepprum, som
för. Det emellertid vanligt kvinnans berättelse vaghetpräglasärutsatt att av

och den generellt hållen. Ofta kan kvinnan inte precisera de olikaär över-att
till tid och Enligt mening kunna godta sådanavår måste attgreppen rum. man

omständigheter tid och plats för det brottsliga ihandlandet viss månyttre som
lämnas Om det kan styrkas visst gärningsmoment inträffatöppna. har böratt ett
det således inte förnågot hinder fällande dom tid och platsmot attses som en
handlingen inte har kunnat syftena straffbe-exakt. Ett med denanges av nya
stämmelsen således tydliggöra den straffbara gärningenär utgörsatt att av en
pågående där de enskilda gärningsmomenten inte med nödvändighetprocess
skall behöva preciseras till tid och vi talar pågåendeNärrum. om en process
innebär inte detta våld och behöver förekomma ständigt kvinnansiövergreppatt
tillvaro. l stället det vanligt perioder våld avlöses lugna ochär att av av mer
från kärleksfulla perioder. den allmänna motiveringen har vi beskrivitImannen
den växling mellan våld och karakteristisk för våldets normalise-värme ärsom
ringsprocess.

skall riktatBrottet närstående eller tidigare närstående. Medmotvara en
närstående framför allt och kvinnan lever levt tillsam-eller harattavses mannen

under äktenskapsliknande förhållanden. Ofta fortsätter trakasseriernamans av
kvinnan efter det hon har lämnat gärningsmannen och offretNäratt mannen.
har eller har haft relation till varandra offretnära är änutsatten mer annars.
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med denförfarandenbakgrunden detdenDet är attmot avsessomangessom
integri-kvinnans/offretsvaraktigt kränkaskall ägnadebestämmelsen attvaranya

fördet måste,perdurerande,självkänsla.och skada hennes Brottet ärtet men
handlingarnaförutsättas de straffbarainträda,straffansvar skall kunna attatt

fall till fall,tid frånSjälvfallet varierar dennaviss minsta tid.underpågått en
hotet har framstått.allvarligt våldet ochminst beroende hurinte på

kännedom förstmyndigheternastillfall kvinnomisshandel kommerMånga av
ochtillbaka i tiden,gärningar ligger långtmedför vissaefter lång tid. Detta att

bakgrund häravfårpreskriberade. Detinte ovanligt brottendet är storär motatt
harperdurerande brott. kvinnor använtblir Närdet brottetbetydelse ettatt nya

förhållanden,har levt iofta i kvinnornabottnar dettavåld män attmotgrovt
hotat dem. Närmisshandlat ellerpräglatsunder lång tid har männenattavsom

honvåld harhonsituation åtalats förkvinna i sådan använt grovtatten en
i nödvärn, eftersomhon handlatmed invändningensällan framgång att mannens

straffbe-överhängande.tillräckligt Denintevåld gångermånga ansetts nya
situatio-i sådanakvinnas våldsbrottför hurfå betydelsestämmelsen kan även en

nödvärnshänseende.skall bedömas iner
kvinnorskyddahand siktei första påstraffbestämmelsenföreslagnaDen atttar

till. Emellertidförhållandeeller har haftde harfrån män,övergrepp ettsomav
ifråga-skyldig tillsigfinnas fall där övergreppkan det göräven av nuen man

kvinna ellerrespektive kvinnavarande slag motmot annanen enmanen annan
förhållanden,homosexuellaifrågakan övergreppDetmot omvaraen man.

föräldrar ellerbarn och derasförhållanden mellani motsvaran-även vuxnamen
förälderexempelvisgärning innebäranhöriga. En övergreppde nära enavsom

straffbudet.föreslagnainte omfattas detbarn bör dockminderårigtpå ett av nu
iParagrafen har delats tvåföreslagna lagtexten.denframgårDetta uppav

Systemati-motiveringen.den allmännaAnledningen härtill framgårstycken. av
våldtäktsstadgandet idet gällervad vi föreslagitmed närken överensstämmer

6 kap. l
och högstfängelse i lägstmeningbör enligt vårStraffet för brottet ett sexvara

3 kap. 6misshandel iminimistraffet förMinimistraffetår. motsvarar grov
den för-övrigt föreligger,förutsättningar ikonkurrenshänseende bör, närI

misshandel ochringabrottstraffbestämmelsen konsumeraeslagna somnya
straffbe-enligt den föreslagnautnyttjandegraden, sexuelltmisshandel normalav

olagabrott,mindre allvarligtfrihetsberövande,olagai 6 kap. 3stämmelsen
brottförolämpning. sådanaFörofredande ochhemfridsbrott,olaga hot,tvång,

förfaritdäremot pågärningsmannensärskilt. Omsåledes inte dömasskall ett
detföreligger, börmisshandelförförutsättningarna dömasådant sätt attatt grov

Sammabrottskonkurrens.misshandel iochifrågavarande brottdömas för grov
normalgraden,frihetsberövandeolagabeträffande brottsak gäller samtavsom

sexuelltochallvarliga brottet,mindresåvitt detvåldtäkt, grovtutom avser
handlande harsitt överträttgärningsmannen dessutomutnyttjande. Om genom
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meddelat besöksförbud bör han dömas för detta brott.ävenett
beskrivits framför allt brott frihet och frid.Det brott utgör ett motsom nu

därför frihets- fridsbrotten i brottsbalkens fjärdeBrottet bör placeras bland och
kapitel. Vi har valt rubricera brottet kvinnofridsbrott respektive fridsbrott.att
Vi föreslår bestämmelsen intas i 4att en ny a

5§

med brottslighotar använda våld eller hotar gärning påDen sättattsom annars
hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för ellerär ägnat attsom egen annans

olaga hot till böter eller fängelsesäkerhet till eller egendom, döms för iperson
högst år.ett

Är olaga hot månader ochbrottet döms för till fängelse, lägstgrovtgrovt, sex
högst fyra ár.

bedömande brottet skall särskilt beaktas hotet medVid utövatsär grovt omav om
ellerlivsfarligt eller särskilt farlig riktatsgärning motavsettvapen annars en

ställning.har särskiltnågon utsattsom en

språklig andra stycketparagrafens första stycke ändring. II görsgörs etten
brottet införs särskild brotts-tillägg varigenom det för den graden engrova av

rubricering. tredje stycke fogas till paragrafen.Ett nytt

andra slags hotFlertalet fall olaga hot såväl kvinnor män utgörsmot som avav
vanligt gärningsmannen hotarvapenhot. torde sålundaDetän attattvara mera

eljest hotar"Uttrycket "om lyfter elleranvända våld något slag. någon vapenav
hotar"."den hotar använda våld eller Detmed begreppetersätts att annarssom

ändring i såledesbegreppet innefattar vapenhot och saknågon ärävensenare
inte avsedd.

År särskild straffska-i svårhetsgrader1993 delades brottet två attgenom en
normal straffet böter eller fängelseför brott infördes. För graden är nugrova

ochtill fängelse i lägst månaderi högst Om brottet dömsår. är grovtett sex
enligt mening rubriceras "grovt olagahögst fyra brottet bör vårår. Det grova

hot".
bedömningenbetydelse vidFaktorer för närvarande kan av omvara avsom

förutom innebörd ochbrottet skall enligt förarbetena, hotetsärgrovtanses som
har särskilt skyddslöshur akut det framstår, hotet riktas någonmotom som en

framgår dockställning det fråga upprepade allvarliga hot. Dettaeller ärom om
inte lagtexten.av

med vidi förslag vissa faktorer börtredje stycke vårtI tasett nytt anges som
hänföras graden. Eftersom detbedömningen brottet skall till den svårareav om

användningsida markera allvaret i all olagligfinns anledning från samhälletsatt
allvarligt blieftersom vanligtvis upplevs särskiltoch det att utsattsomav vapen,

regelmässigtmed livsfarligtför vapenhot, skall hot utövasett ettsom vapen
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framför allt skjutva-hänföras till Med livsfarligtden graden. vapen avsesgrova
särskiltföremål den hotade framståroch knivar även sompen men som av

straffet då vissa vapenhotfarliga. ändring medför skärpningDenna en av
för närvarande mångfaldförekommit. det straffbara områdetInom ryms en

Sådana, typisktsituationer där allehanda tillhyggen "lyfts" sett,mot annan.
hänförasfortsättningsvis i första handmindre farliga vapenhot kommer även att

gärningsmannen vidtar sådantill normalgraden. Med "lyfta" attmenas en
Någonförberedande åtgärd han inlett användning vapnet motatt av annan.en

ändring i detta avseende inte avsedd.är
hotetmedföra skallAndra kriterier bör brottet ärgrovt attatt somsom anses

intarsärskilt farlig gärning eller hotet riktats någonmotavsett enom somen
förarbetena,vissa faktorer isärskilt ställning. Häri inbegripes nämnsutsatt som
exemplifie-framstår. Uppräkningenhotets innebörd och hur akut detsåsom är

frågai förarbetena, dvs. detrande och faktor ärnämns omsom omen annan
fortsättningsvis påverka bedöm-givetvis ocksåupprepade allvarliga hot, bör

ningen brottets svårhetsgrad.av

7§

beteende ofredareller hänsynslösthandgripligenDen annatantastar genomsom
ofredande fängelse högstdöms till böter eller i år.eller trakasserar för ettannan,

terminologinsyftevissa språkliga förändringar iparagrafenI görs att anpassa
ofredande.till de vanligaste formerna av

betydligt mindrestenkastning tordeskottlossning ochOfredande varagenom
bättretrakasserande. Förvanligt telefonterror ochän attannatt.ex. anpassa
"skottlossning,förhållandena bör därför ordenterminologin till de verkliga

Även sålun-förfarandenfrån sådanastenkastning, oljud" bort lagtexten.tas om
områdetdet straffbaraparagrafen blir följden inteda inte särskilt inämns att

beteende"."annat hänsynslöstinom begreppetbeteendenbegränsas. Dessa ryms
förarbetena1993 pekade istraffmaximum höjdes årsamband medI att man

mobbning ochtrakasserier, vidomfattande och systematiskapå annatt.ex.att
ofredande. Gärningarna kanvåld, bedömapsykiskt kan att rymmasomvara

och utdragenmycket omfattandehänsynslösa beteenden,långvariga såsom
tydliggöraochytterligare markeratelefonterror tidigare Förpartner. attmot en

föreslår vi tilläggsådana särskilt straffvärda handlingarvissa attett angersom
ändring i sakstraffbudet.skall dömas enligt Någontrakasserarden annansom

avsedd.handlingarna dock intestraffbarasåvitt de äravser
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5kap.
3§

Den smädar nedsättande uttalande eller beskyllning ellersom annan genom ge-
kränkande beteende henne eller honom, döms, gärningenannat ärmotnom om

belagd med strof enligt förolämpning1 eller för2 till böter.
Ãr brottet döms till böter eller fängelse högsti månader.grovt, sex

Endast språkliga ändringar i paragrafen. Språket moderniserasgörs och någon
ändring i sak inte avsedd.är

5§

Brott i får åtalas1-3 §§ inte mâlrägande. målsägan-Omänsom avses av annan
den brottet till åtal och åtal särskilda skäl påkallat allmänanger av anses ur .syn-
punkt, får dock åklagaren åtala för

förtal och förtal,grovt
förolämpning ellernågon i för hans eller hennes myndighetsutövning,mot
förolämpning med anspelningnågon hans eller hennes kön, sexuellapåmot

läggning, hudfärg, nationella eller etniska eller trosbekännelse.ras, ursprung
förtal riktats avliden,Har får åtal väckas den avlidnes efterlevande make,mot av

bröstarvinge, fader, moder eller syskon åtal särskilda skälsamt, om av anses
påkallat allmän synpunkt, åklagare.ur av

Innebär brott i 1-3 §§, förgripa främ-någon sig påatt attsom avses genom en
mande makts statsöverhuvud ellervistas i Sverige främmande maktspåsom en

i Sverige har kränkt den främmande makten, får brottet åtalasrepresentant av
Åtalåklagare hinder vad föreskrivs första stycket. får dock skei inteutan av som

förordnande regeringen eller den har bemyndigat därtill.regeringenutan av

förstaI stycket andra och tredje punkten vissa språkliga ändringar.görs Para-
grafen ändras redaktionellt såtillvida innehållet i tredje och fjärde punkternaatt
slås till punkt. denI tredje punkten utökning kriteri-görssamman en nya en av

och utvidgning redan befintligt kriterium.etterna en av

förolämpningFör inträder enligt 3 §5 kap. smädar någonansvar om man annan
kränkande tillmälen eller beskyllningar eller andra skymfligagenom genom

beteenden den Beträffande förslagvårt i denna del, denmot personen. se
allmärma motiveringen. Med förolämpning skällsord skymfligasamtavses
hotelser eller beskyllningar, skymfliga åtbörder och framställningarävenmen
i bild föraktfull behandling kropp,någon såsom påsamt att spottaav armans
någon. Förolämpningsbrottet målsägandebrott vissakan underär ett men om-
ständigheter åtalas åklagaren. Så fallet bl.a. målsäganden brottetärav om anger
till åtal och åtal särskilda skäl allmänpåkallat synpunkt, det ärav anses ur om
fråga förolämpning någon med anspelning hans hudfärg, natio-påmotom ras,
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vid förolämp-gällertrosbekännelse. Detsammaetniska ellernella eller ursprung
läggning.homosexuellanspelning han harmedning någon attmot

denanspelaförolämparOm någon att personensgenomarman personen
sig den föro-åklagarenbehov åtarföreligger gångerkön många attavsamma

tredje punkten"kön" i första styckettillägga ordetsak. Genomlämpades att
vid förolämp-förutsättningar gälleråklagaren, underblir följden att somsamma

förolämpningåtala förhudfärg kananspelningning med på motm.m.,ras,
förolämpninglikhet medkön. Ianspelning denmed på motnågon personens

vid förolämpning någonåtalsregelnanspelning börmed pånågon motetc.ras
restriktivt.kön tillämpasmed anspelning påperson

anspelningförolämpning medavseendekriterieti fjärde punktenDet upptagna
anledningpunkten.överförs till tredje Någonläggninghomosexuellanågonspå

ochinte,läggning föreliggerhomosexuelljustkriteriet tillbegränsa attatt avse
hansanspelning påförolämpning mediställetåtalsregeln börden särskilda avse

överhuvudtaget.sexuella läggningeller hennes

kap.6
§1

kvinnasexuellt utnyttjarellersamlag påtilltvingar sigEn sättannat enman som
trängandekvinnan framstårinnebär eller föreller hotvåld somsomgenom genom
jämställsMed våldoch högstvåldtäkt lägst år.för till fängelse, tvåfara, döms sex

hjälplöst tillstånd.ellermedvetslöshetkvinnaförsätta i annatatt en
stycketförstahandlar ivåldtäkt döms ocksåFör mot ensom angesman somen

ellerkvinnahandlarkvinna såoch motmot en man.annanensomannan man en
Är omständigheterna övrigtoch ieller hotetstill våldetsbrottet med hänsyn art

fängelse högst fyra år.till iallvarligt, dömsmindreatt anse som
Är och högst tio år.våldtäkt fängelse, lägst fyratillförbrottet dömsgrovt, grov

våldetbeaktas,skall särskiltbedömande brottetVid är grovt, varomav om
skada ellerallvarligtillfogathar begått gärningenlivsfarligt eller den somom

eller visattillvägagångssättetmed till sär-sjukdom eller, hänsynallvarlig annars,
eller råhet.skild hänsynslöshet

handlingsexuelladensåvitt kravet påändrasparagrafenVi föreslår att avser
brottsrekvisitenligt lagrummet. Detförförutsättningär somansvarsom en

§§.2-4 Ii gällanderekvisitethandlingensexuelladen motsvararupptar nu
ocksåändrasParagrafenspråkliga ändringar.vissaförsta stycket görs även

begåsbehandlar brottstycketsåtillvida förstaredaktionellt att manav ensom
såvittkonstellationerövrigabehandlasandra styckekvinna. I avserettmot en
härigenomkommertredje styckenanuvarande andra ochgärningsman/offer. De

fjärde stycke. Itredje ochparagrafensprincip oförändradei utgöraatt nuva---
foljdändring.endasttredje stycketrande görs en



Författningskommentarer 417

det gällerNär våldtäktsbrottet den sexuella handlingen enligt gällande lagutgörs
samlag eller har klart samlagsliknande karaktär.övergrepp Detta ut-av som

itrycks lagen "samlag eller därmedsåsom jämförligt sexuellt umgänge". Ett
flertal andra enligt mening i lika hög grad förövergrepp är vår kränkande
kvinnan. Som exempel kan sådana handlingar mednämnasett attsom en man
våld för främmande föremål i kvinnans underliv.upp

Om utgångspunkt har den sexuella kränkningen finns enligt vårman som
mening ingen anledning i straffhänseende åtskillnad mellan de sexual-göraatt
handlingar krävs för enligt 1 § och de krävs för enligtsom ansvar som ansvar

gällande 2-4 §§. Sexualhandlingen betecknas i de fallen "sexuelltnu senare som
umgänge". Uttrycket liktydigt "könsligtmed umgänge", vilket uttryck blivitär
utförligt belyst under förarbetena till brottsbalken. Innebörden uttrycketav
sexuellt har också vid flertal tillfällen varit föremål förumgänge prövningett
i domstolenHögsta se den allmänna motiveringen. förslag innebär iVårt
denna del straffskärpning för vissa gärningar i dag bedöms sexuellten som som
tvång.

Uttrycket sexuellt kan enligt mening föravår tanken till frivilligumgänge en
sexualakt mellan medan vid inslagtvå våldtäkt varje ömsesidighetpersoner av

utesluten. sexuelltär Begreppet och de positiva associationerumgänge, närmast
detta uttryck inte faktiska vidspegla de förhållandenaär ägnat attsom ger,

sådana i paragrafen. harövergrepp Uttrycket kommenteratssom avses mer
utförligt i den allmänna motiveringen. De straffbara gärningar isom avses
förevarande paragraf och i 2-4 §§ framstår i stället utslagett avsom- -
utnyttjande varvid gärningsmannen utnyttjar sitt överläge i förhållande till offret.
Den sexuella handlingen i våldtäktsparagrafen beskrivs därför enligt förslagvårt

gärningsmarmen "tilltvingar sig samlag eller sexuelltsättatt annatsom
utnyttjar Uttrycket tilltvingar sig samlag exemplifierande, och detär nya
begreppet sexuellt utnyttjar sexuella handlingar i dagavser samma som avses
med begreppet sexuellt umgänge.

Även fortsättningsvis skall såväl kvinnor kunna fällas till förmän som ansvar
våldtäkt, och straffansvaret skall omfatta gärningar riktade kvinnorsåvälmot

Paragrafen ändras dock redaktionellt i första stycketmän. attsom genom
behandlas brott begås andra styckekvinna, och imot ettsom av en man en
behandlas brott begås kvinnaeller motmotsom en man enav en annan man av

kvinna deneller Skälen till denna ändring framgårmoten annan en man. av
allmänna motiveringen.

Beträffande krävs för innefattar gärningsbeskrivningendet tvång som ansvar
för närvarande skall tvingats tillnågon ha den sexuella handlingenatt genom
våld eller hot innebär eller för framstår fara.den hotade trängande Isom som
våldtäktsstadgandet enligt medgällande lydelse paragrafen, likaattanges, nu av
våld försätta i eller tillstånd. Vi föreslårnågon vanmakt sådantatt annatanses
inte ändring i sak. Enligt mening ordet "vanmakt" dock främman-någon vår är
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"medvetslöshetuttrycketföreslårvi i ställetvarförspråkbrukför nutida attde
rekvisit..ifrågavarandebetecknaförtillstånd" införshjälplösteller attannat

våldtäkt§paragraf 2i motbarnSexuella övergrepp upptas omen ny
i våldtäkts-ålder"låga"offretskriterietvåldtäktförbarn. Det upptagnagrov

tillkommandeinnehållet i denbakgrundskall,sista styckeparagrafens mot av
utgå.barn,våldtäktbestämmelsen motomnya

2§

våldtäktfördöms motunder femton år,sexuellt någonutnyttjar ärDen somsom
högst år.ochfängelse, lägst tvåbarn till sex

allvarligt,mindreÄr omständighetersärskildatillmed hänsynbrottet att somanse
högst fyra år.till fängelse idöms

ochfyrafängelse, lägstbarn tillÄr våldtäktdöms förbrottet motgrovt, grov
densärskilt beaktas,skallbedömande brottetVidhögst ärtio år. grovt omomav

tillfogatellerbrottslig gärningvåld eller hotbegått gärningenhar använt omsom
tillanknytningtillmed hänsyn sineller,sjukdomallvarligskada ellerallvarlig

ellerhänsynslöshetsärskildvisatålder ellerlågaeller barnetsbarnet annars,
råhet.

§ och3föreslagnadenseupphävsparagrafen ävengällandeDen nyanu
sexuellaAllabarn.sexuellaparagraf övergrepphelt motmedersätts omen ny

den§§ omfattas1-4underfalleri dagunder 15barn år avövergrepp mot som
paragrafen.föreslagna nya

sexuellai olikafrivilligt deltaför15 måsteunder årbarn attFör utrymmet
användningtillkommitintevåldAttgrad begränsat.i högaktiviteter sägas vara
haftinte någonbarnetofta påbarn beror attsamband medi övergrepp motett

behand-15 årunderbarnutnyttjandeSexuelltmotstånd. ettmöjlighet göraatt av
sexuellabarn. Denvåldtäktparagrafsärskildiförslag motenligt vårtlas omen
sexuelltbegreppetinnefattas ivadvid brottethandlingen motsvaras somav

Rekvisitetande.utnyttjsexuelltbetecknaslagstiftning,nuvarandeiumgänge men
Gärningen bedömsgäller lföreslagit detvad vi närmedöverensstämmer

inte.tvångssituation ellerfråga någonvaritdetvåldtäkt oavsett omomsom
intebehöverutnyttjandetutöverellerpåverkan någotNågon momentannat

bevisningföras någonbehövasålunda inteskallförekommit. Detheller ha om
mening.iutnyttjats någonharfaktisktoffretatt annan

liksomgraden uppgårnormalStraffet försvårhetsgrader.delas in iBrottet tre -
Om brottethögst år.ochi lägst tvåfängelse§ tilli 1våldtäktsbrottetför sex-

allvarligt dömsmindreomständigheter ärsärskildatillmed hänsyn att somanse
stycke. Lägstaandraparagrafensframgårfyra Dettai år.fängelse högsttill av

Omständigheterdagar.14fängelseminimum,fall såledesi detta somstraff är
kangradenallvarliga attmindretill denhänförsbrottetmedförabör varaatt
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skillnaden i ålder och utveckling mellan gärningsmannen och den vilkenmot
gärningen har förövats liten. Paragrafensär andra stycke sålunda främst siktetar
på förhållanden mellan märmiskor.unga

Om fysiskt våld eller hot kommit till användning vid våldtäkt barn börmot
gärningen bedömas brott. I uttrycket "våld eller hot brottsliggrovtsom om

Ävengärning" innefattas det råntvång i l "hot brottslig gär-som avses om
ning", vidareär begrepp jfr kap. § 64 4 och kap. 2 § brottsbalken iettsom
dess nuvarande lydelse, kan medföra brottet bedöms Om gär-att grovt.som
ningsmarmen tillfogat allvarlig skada eller allvarlig sjukdom bör gärningen
likaså bedömas brott. De kriterierna överensstämmer medgrovtsom senare
bestämmelsen i l § sista stycket. Likaledes bör brottet bedömas grovtsom om
övergreppet riktat sig avkomling. Detsamma gäller gärningsmarmenmot en om
är i barnets familj, barnet står i beroendeförhål-etten vuxen person egen som
lande till, biologisktäven släktskap inte föreligger mellan barnet och gär-om
ningsmannen. Om riktat sigövergreppet litet barn bör dettamot ett vara en
omständighet medför brottet skall Avsikten dockäratt grovt.som anses som
inte skapa bestämdnågon åldersgräns vilkenunder brottet alltid skulleatt vara

bedöma Ju barnet desto betydelseatt är får dock dettastörregrovt.som yngre
kriterium.

Andra omständigheter kan medföra gärningsmannen skall haattsom anses
visat särskild hänsynslöshet och därför kan medföra brottet skallattsom anses

kan gärningsmannen försatt barnet i hjälplöst tillstånd.grovt attsom ettvara
Däremot bör gärningsmarmens utnyttjande offret redan befinner sig iatt ettav
hjälplöst tillstånd inte vidare medföra brottet skall Enutan att grovt.anses som

omständighet kan hänföra gärningen till den graden kanannan som grova vara
barnet, ålder, har särskilt skyddslös ställning, såsom funk-oavsettom etten

tionshinder något slag.av
Straffskalan för våldtäkt barn straffskalan för våld-mot motsvarargrov grov

täkt enligt §1 sista stycket, dvs. fängelse i lägst fyra och högst tio år.

3§

Den falli eller sexuellti I 2 utnyttjaränannatsom, som avses annan genom
olaga tvång eller allvarligt missbruka hennes eller hans beroendeattgenom
ställning döms sexuelltför utnyttjande till fängelse högsti två år. Detsamma gäl-
ler den pd otillbörligt sexuellt utnyttjar befinner sig isättettsom en person som
medvetslöshet eller hjälplöst tillstånd eller lider psykisk störning.annat av en

För sexuellt utnyttjande döms den falli elleri Iäven änannatsom, som avses
2 sexuellt utnyttjar under dr och hans ellerär ärartonen person som som
hennes avkomling eller under hansstår eller hennes fostran eller för vård ellervars
tillsyn han eller hon har grund myndighetspå beslut.att svara av
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brottethänsynslöshet ellersärskildvisatbegått gärningenhardenOm omsom
lägstutnyttjande fängelse,tillsexuelltfördöms grovtär grovt,att somanseannars

år.och högstett sex

inte är§§, och3 och 4inärvarandeförgärningar somupptasDe som
tillförs2föreslagnaden§ ellerenligt 1straffansvarmed sammanförenade

riktadegärningarinte några motsåledesinnefattarBestämmelsenparagraf.en
straffskalorna. Dessutombeträffandeändringar görsVissaunder 15 år.barn

justeringar.språkligavissatidigaremed vadenligheti sagtsgörs som

enligt vårtbeskrivsparagrafenenligtbrottsexualhandlingar utgörDe som
Deutnyttjarsexuelltgärningsmannenförslag på så sätt person.armanenatt

benämnsgällande lagenligtdesexualhandlingar motsvarar nusomavsessom
och§till lmotiveringenredovisas iändringdennaförSkälensexuellt umgänge.

rekvisi-såvälutnyttjar ersättersexuelltmotiveringen. Begreppeti den allmänna
sexuellt umgänge"harekvisitetumgänge"sexuellttillförmå någon somtet

dagihandlingarSåvittavsedd.intesakändring i är sommed". Någon avser
detfallet näroch såsom ärgällandeenligt rättliksomskall det§i 4upptas -

inte behövabarnvåldtäktbestämmelsenföreslagna motdengäller omossav -
mening änutnyttjats ifaktiskt haroffretbevisningföras någon annanattom

sexuellt.
sexuelltharbl.a. dengällandeenligt rättdömsutnyttjandesexuellt somFör

isigbefinnerdenneutnyttjaotillbörligen attmedumgänge attgenomannan
praktiskasintorde ha störstaRekvisitettillstånd.hjälplöstellervanmakt annat

narkotikapå-berusning ellerkraftiggrunddå någon påsituationerbetydelse i av
sexuellaför när-eller han utsättsuppfatta honhar förmågainteverkan attatt

ellersovandetillnärmandensexuellafrågaocksåkanmanden. Det enomvara
motståndbjudakankroppsskada inteellersjukdomgrundpå avsompersonen

vitidigare nämntsinnebörd. Somgärningensuppfatta anserinte förmåreller
vadanalogi medspråkbruk. Inutidaförfrämmande som"vanmakt"ordet äratt

"medvetslös-ordetmed"vanmakt" ersättasordet§ börbeträffande 1föreslås
avsedd.intei sakändring ärhet". Någon

intestraffvärde ärbrottenssåvittförändringgenomgripandeNågon avsermer
deni högst två år,fängelsenormalgraden, motsvarasStraffet för avåsyftad.

bestäm-medsamband3 §§. Iochgäller för 2 attnärvarandeförstraffsats som
i tvåindeladesutnyttjandesexuelltrespektivesexuellt tvångmelserna om

sexuelltochsexuellt tvång utnytt-förstraffskalornabestämdesbrottsgrader att
respektivesexuellt tvångförochåri högst tvåfängelse grovtskullejande vara

fyra år. Denoch högstmånaderfängelse i lägstutnyttjandesexuellt sexgrovt
tillutnyttjandesexuelltförstraffmaximum samma1995 höjdesjanuari grovt1

maxi-fängelse. Dettaårsnämligenvåldtäkt,normalgradenförnivå sexavsom
förmaximistraffethöjninginnebäri 3 Dettaoförändratmistraff behålls aven

nuvarande 2medgärningarde avsessom
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Paragrafens andra stycke sikte särskiltpå sådana straffvärda sexuella kränk-tar
ningar i 1991/92:35 s. 16 och 23 1994/95:2samtsom anges prop. prop.
s. 17 f., också vissa de fall för närvarande i §4upptasmen avser av som
andra stycket. Bl.a. fall då vårdnadshavare eller motsvarande sexuelltavses en
utnyttjar underårig vid upprepade tillfällen. bakgrundMot härav bör mini-en
mistraffet för brott enligt 3 § andra stycket inte understiga fängelse.årsett
Straffet for det brottet skall sålunda till fängelse iuppgå lägst ochettgrova
högst år.sex

Med den systematik vi föreslår kommer minimistraffet för vissa desom nu av
handlingar i den nuvarande bestämmelsen sexuellt utnyttjan-grovtsom avses om
de underårig i §4 andra stycket till fängelseuppgå år och inte till tvåatt ettav
år fallet. Maximistraffet kommer till fängelseär ochuppgå årattsom nu sex
inte till fallet föråtta år närvarande. bakgrundär Mot den föreslagnaattsom av

3 § huvudsakligen kommer handlingar i nuvarande 2attnya rymma som avses
och 3 §§ straffminimum fängelseårs dock inte förenat medett ettsynes om vara

betänkligheternågra straffvärdesynpunkt. Flertalet fall dem i dagur av som
hänförs till § andra kommer4 stycket nämligen, med den valda systema-av oss
tiken, hänföras till den föreslagna bestämmelsen våldtäkt barn eller,att motom
framför allt, våldtäkt barn. I vissa fall skall till och våldtäktsbe-medmotgrov
stämrnelsen i § tillämpas.1 För övriga fall offret har fyllt inte 1815 årmen
och det inte heller fråga sådantär tvång i 1 § torde också ettom som avses
maximistraff tillfyllest.årom sex vara

4 §

Paragrafen se 3 §.utgår

7§

Den falli förut detta kapitel, sexuellt berör barn underiänannatsom, som avses
femton år eller förmår barnet företa eller medverka i någon handling medatt
sexuell innebörd, döms sexuellt ofredandeför till böter eller fängelse högst tvåi
år.

För sexuellt ofredande döms den förledande ellertvång,även som genom annan
otillbörlig påverkan förmår någon har fyllt femton företainte årarton attsom men
eller medverka handling med sexuell innebörd, handlingen ledi iär etten om
framställning pornografisk bild eller fall detposering iutgör än närannatav en

fråga framställning bild.är om av en
Detsamma skall gälla, någon blottar försig på sätt är ägnat attom annan som

kränka hennes eller hans ellerintegritet ord eller handling medannars genom
sexuell innebörd ofredar eller trakasserar annan.

En språklig ändring i paragrafens tredje stycke.görs



Författningskømmentarer422

sedlighetssårande sättuppenbartanstöt" och "på"väckaFormuleringarna ett
debeskriverbättremedochanstötligt"uppträder utgår ersätts termer som

handlingstraffstadgande. Enförevarandeomfattashandlingar somavsom
integritetskränk-formflesta falli de allra någonblottandeinnebär utgörett av

"ägnatuttrycketdärföranstöt" bytsväcka attUttrycket "ägnatning. ut motatt
integritet".eller hanskränka hennes

uppträdasedlighetssårande sättuppenbarthandlingord eller"Att ettgenom
handlingord ellermed "att någonbeskrivs bättreannan"anstötligt mot genom

Även vissaannan".trakasserarofredar ellerinnebördsexuell typermed av
straffstadgande,innefattas i dettaarbetsplatsentrakasserier påsexuella t.ex.

kommenta-framgårinnefattar,"trakasserar"Ordetmarkeras.vilket avsomnu
Avsik-handlande.i kap. 7ofredande 4bestämmelsentill upprepatettomren

föreslagnasådana fall. Detillstraffbarheteninskränkadock inteär attten
kriminaliseringensändringoch någonterminologiskändringarna är art, avav

avsedd.sålunda interäckvidd är

11§

underbegås någonföreskrivet för gärningkapiteldettai motAnsvar är somsom
anledningskälighadeden insågskall ådömas inteålder antaviss även mensom

sådan ålder.uppnåttden andra inteatt personen

hänseende.språkligtiParagrafen ändras endast

I2§

våldtäkt barn,barn,våldtäktvåldtäkt,till våldtäkt,försökFör motmot grovgrov
koppleri dömskoppleri ochutnyttjande,sexuelltsexuellt utnyttjande, grovtgrovt

förbere-ifrågagällerkap. Detsammaföreskrivs i 23enligt vadtill omsomansvar
våldtäktbarn,våldtäktvåldtäkt,våldtäkt,stämpling tillochdelse mot grovgrov

underlåtenhetellerkoppleriochutnyttjandesexuellt attbarn, grovtgrovtmot
avslöja sådant brott.

dentillkomstendelsmotiverasföljdändringarparagrafen deI görs avavsom
föreslagitsändringar§, dels debarn 2våldtäktparagrafen mot somomnya

ändring i sak.föreslås§§. Vidaredet gäller 2-4när en

avslöja vissaunderlåtenhetvidförslag ådömasenligt ävenskall vårt attAnsvar
våldtäkt,våldtäkt,gällerbrottsbalken. Det6enligt kap.brottgrövre grov

utnyttjande ochsexuelltbarn, grovtvåldtäktbarn,våldtäkt grovtmotmot grov
sexuellaför över-för barn utsättsöka skyddetbl.a.koppleri. Syftet är att som

tillämpa ärbli aktuellkanbestämmelsenvilkensituation i attEn annangrepp.
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tillflera tillsammans planlägger gruppvåldtäkt och detta kommermän enom en
kännedom.annans persons

13§

Är enligt andra stycket eller försök till sådant brott ellervid våldtäkt barn 2 §mot
skillnaden ålder och utvecklingvid sexuellt ofredande enligt 7 första stycket§ i

får åtal väckas åklaga-mellan den har begått och barnetgärningen ringa,som av
åtal påkallat allmän synpunkt.endast ärom urren

i denparagrafen redaktionell ändring. kommenteras ytterligareI Dennagörs en
intemotiveringen. ändring såvitt sakinnehållet avsedd.allmänna Någon äravser

kap.29
2 §

vid strafvärdet skall, vidförsvarande omständigheter bedömningenSåsom av
särskild brottstyp, särskilt beaktassidan vad gäller för varjeav som

allvarligare följder detden tilltalade brottet skulle få betydligtI änavsett attom.
faktiskt fått,

den tilltalade särskild hänsynslöshet,visatom
ställning eller särskildaden tilltalade skyddslösautnyttjat någon annansom

svårigheter värja sig,att
ställning eller missbrukatden tilltalade utnyttjat sin i övrigt ettgrovtom

särskilt förtroende,
allvarligttilltalade förmått medverka till brottetden någon att genomannanom
ställning,ungdom, oförstånd eller beroendesvek eller missbruk dennestvång, av

led brottslig verksamhet särskiltbrottet varitutgjort i noggrantett somom en
tilltalade spelatomfattning och vilken denplanlagd eller bedrivits ii stor en

betydande roll, eller
folkgrupp ellerför brottet kränkavaritmotiv attett en en annanom en person,

etniskthudfärg, nationellt ellersådan grund kön,på ur-grupp av personer av ras,
eller liknande omständighet.trosbekännelse annansprung,

försvå-paragrafens stycke punkten sju skall för närvarande såsomEnligt forsta
straffvärdet särskilt beaktasrande omständigheter vid bedömningen ettomav

sådanfolkgrupp ellermotiv för brottet varit kränkaatt annanen person, enen
hudfárg, nationellt eller etnisktgrundpå ursprung,av ras,grupp av personer

moti-omständighet. Enligt mening börtrosbekännelse eller liknande vårannan
särskilt vid bedömningenkränka grund kön också beaktasnågon påvet att av

straffvärdet. bör framgå lagtexten.Detta avav
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kap.35
4 §

begicks.den dag brottet Förutsättsbestämda tiderna skall räknas frånDe i 1 §
tiden räknasskallverkan handlingen inträtt,ådömande påföljdför vissatt avav

inträdde.den dag då sådan verkanfrån
skall desådant brott §eller försök till i Ikap.Vid brott i 6 2 §som avses
skulle ha fylltmålsäganden fyller ellerden dagbestämda tiderna räknas från

femton år.
bolgföringsskyldige fem år frånden inombokföringsbrott,vid ringa,Om ärsom

betal-inställterbjudit ackord eller sinakonkurs, fått ellerbrottet har försatts i
då detta skedde.skall tiden räknas från den dagningar,

tillkomsten denmotiverasföljdändringparagrafenI görs nyaavavsomen
§ brottsbalken.i 6 kap. 2våldtäkt barnbestämmelsen motom

i lagenändringtill lag19.5 Förslaget om

omskärelseförbud1982:316 med mot

kvinnorav

kvinnor".könsstympningförbudtill "lag medrubrik ändrasLagens mot av

1§

åstad-ellerdessasyftekönsorganen ide kvinnligaEtt ingrepp i att stympayttre
utföras,fårkönsstympning inteförändringar dembeståendekomma andra oav-av

ellertill inte.samtycke har lämnats ingreppetsett om

för denna"könsstympning". Skälenordet"omskärelse" bytsOrdet ut mot
ändring i sakmotiveringen. Någonden allmännaspråkliga ändring framgår av

avsedd.räckvidd intekriminaliseringens ärsåvitt avser
densåvittocksååterfinnsmotiveringenden allmärmaI ett avserresonemang

kirurgis-motiverademedicinskteller mindreolikarättsliga bedömningen av mer
kvinnliga könsorganen.i deka ingrepp yttre

2§

högst fyra år.till fängelsedöms ibryter 1 §Den motsom
skall det bedömasbeteendehänsynslöstsärskiltinneburitbrottet harOm somett

högstlägst och tio år.fängelse, tvåbrott döms tillFör grovtgrovt.
dömsavslöja brottunderlåtenhetelleroch stämplingförberedelseförsök,För att

brottsbalken.enligt kap.till 23ansvar
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förbudet idenna bestämmelse påföljderna för överträdelse 1 Brottl avanges
straffvärde. enlighetenligt ifrågavarande lag har enligt mening högt Ivår ett

förslaganförts allmänna motiveringen innebärmed vad i den vårt attsom
tillstraffet för den kvinnas kön inte bör kunna bestämmasstymparsom en

i högstböter. Vi vidare straffet för normalbrottet bör fängelseatt varaanser
fyra år.

paragrafens i vissa kriterier för bedömningenI andra stycke dagupptas av
kriterierna "medfört livs-huruvida brottet skall Vi attgrovt. anseranses som

fara", kroppsskada" och "allvarlig sjukdom" bör I stället kommer"svår utgå.
brottetparagrafen enligt förslag innehålla bestämmelsevårt attatt en som anger

hänsynslöstbedömas "om brottet har inneburit särskiltskall ettgrovtsom
"särskilt"."synnerligen" sålunda ordet Motbeteende Ordet byts ut mot

ifrågavarande ofta riktar sig barn ellerbakgrund brott småatt mot ungaav nu
ändring sakligtkvinnor, intar särskilt ställning, sådanärutsattsom en en

brottet börmotiverad. Faktorer bör påverka bedömningen är grovtavsom om
omfattning och vilken skada detframför allt hur ingreppet utförts, dessvara

led imedfört, vid ingreppet och ingreppet begåttskvinnans ålder ettsom enom
till ingreppet vi inte böromfattande verksamhet. Kvinnans inställning anser

eller inte.för brottet skall bedömastillmätas någon betydelse grovtsomom
förslagStraffminimum för det brottet kommer enligt vårt utgöraattgrova

ifängelse två år.
Viförsök till lagen straffbart.tredje stycket brottI är attatt mot anseranges

liksomstämpling till brott,handlingar innebär förberedelse ochäven som
brottsbalken.straffbara enligt 23 kap.underlåtenhet avslöja brott, böratt vara

iändring19.6 Förslaget till lag om

14341992:högskolelagen

kap.I
§5

alltid iakttasskall jämställdhet mellan kvinnor ochhögskolornas verksamhetI män
främjaszoch

länder ochverksamhet främja förståelsen för andraHögskolorna bör vidare i sin
internationella förhållanden.för

i allai dag skyldigheti paragrafens första stycke inskärperBestämmelsen atten
till inteuniversitet och högskolorverksamheten vidsammanhang i våra attse

Paragrafensjämställdhet.iakttamissgynnas grund sitt könnågon på samt attav
olikaför tänkas innefatta krav pånuvarande formulering kan i och sig attett

enligt meningDock föreligger vårkönsaspekter skall beaktas i undervisningen.
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lagtex-därför förtydligandeoch föreslårotydlighet i detta avseende, ett aven
ten.

kvinnor ochmellan mänfrågor jämställdhetensyfte klargöraI rörattatt som
till-och högskolornaundervisning universitetenidenskall finnas med som

medkompletterasförsta styckesålunda paragrafensföreslår vihandahåller att
Försla-skall främjas.kvinnor ochjämställdhet mellanföreskrift mänattomen

motiveringen.i den allmännainnebörd kommenteras närmaregets
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särskiltReservationer och

yttrande

Reservation ledamöterna Margarethaav

Ling Ljunggren-ThedéenLidman och Ulla

brottsbalkenbestämmelsen våldtäkt 6 kap. 1 §utformning iAng. omav

utformat deti enlighet brottsbalkens systematik, såVåldtäktsbrottet medär, att
kvinnliga förövare.omfattar såväl manliga som

Paragrafen bör därförfrångå denna systematik.Vi inte anledning attser nu
utformning.i fortsättningen ha formellt könsneutraläven en

kvinnofridsbrott/fñdsbrottAng.

beskrivit den situationkommissionen återkommandebetänkandet harI som
andratid blivit för våld ochföreligger kvinna under längre harnär utsatten en

de enskildaVi har anfört det inte främstnärstående ärövergrepp attman.av en
situation. ställeti karakteriserar kvinnans Ifysiska sigövergreppen utsattasom

präglad våld och det latenta hotkvinnans tillvaro ofta varit helthar av mannens
för handen.våld hela tiden ärom som

straffbestämmelse iKommissionens majoritet har funnit det behövsatt en ny
våld kvin-framför allt sikte och andrabrottsbalken, på övergrepp mottarsom

kvinnofridsbrott/fridsbrott, ochrelationer till benämnsi Brottetmän.näranor
§ i brottsbalken.i kap.det föreslås brottet 4 4att upptas en ny a

kommissionen har i motiven såvitt behovetVi de synpunkterdelar avsersom
svårigheter regelmässigtkvinnans situation och dehelhetssyn på somav en

ocksåkontakter med rättsväsendet. Vi harkvinna vid hennesmöter utsatten
försöka komma till med dessamajoritetens önskemålförståelse för rättaatt
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Vibrottsbalken.straffbestämmelse iinförandetsvårigheter nygenom av en
kvinnofridsbrottet/fridsbrottetföreslagna ärbrott detdock att ett somanser

därför främsttillämpningssvårigheter. Vi villavsevärdaförenat med sett ur-
brotts-förstärkningar i 3 och 4 kap.föreslå följandekvinnoperspektivett -

balken.

tillFörslag
ändring i brottsbalkenLag om

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

3 kap.
6 §

Är misshandel dömasskall för§brott i 5 sägs att grovt, grovanse somsom
tiooch högst år.till fängelse, lägst ett

brottetbedömandeVid ärhuruvida brottetärVid bedömande av om
skall särskilt beaktas, gär-särskilt beaktas,skall gär- grovtgrovt omom

ellerlivsfarligningenlivsfarlig ellerningen omvaromvar
tillfogat svårgärningsmarmentillfogat svårgärningsmannen

allvarlig sjukdomkroppsskada ellersjukdomkroppsskada eller allvarlig
hänsynslös-särskildeller eljest visatsärskild hänsynslös-eljest visateller

eller gärningeneller råhetheteller råhet.het om
tidi-närstående ellerbegåtts mot en

ochnärstående ingåttpersongare
denna.systematisk kränkningi aven

misshandel ellereller DenmisshandelDen som genomsom genom
hotvåld ellereljest medvåld hoteljest med eller omgenomgenom om

tvingarbrottslig gärningtvingarbrottslig gärning attatt annanannan
dömunderlåta något,tåla ellereller underlåta något, göra,tålagöra,
ellertvång till bötertvång el- för olagatill böterdömes för olaga

fängelse i högst två år.ler fängelse i högst två år.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

med sådan verkanOm övarsådan verkan någonOm mednågon övar
åtala ellerhotåtala eller tvånghottvång attatt an-genoman-genom

ellergiva för brottellergiva för brott attatt omannanomarman
meddelande,menligtmeddelande, lämnamenligtlämna annanannan

också för olagasåframt döms tvång,ock olagadömes för tvång, om
otillbörligt.otillbörligt. tvånget ärtvånget är

ÄrÄr stycketi förstabrotti första stycketbrott som avsesavsessom
fängelse, lägstdöms tillfängelse, lägstdömes till grovt,grovt, sexsex

Vid be-månader och högst år.Vid be-månader och högst år. sexsex
skallbrottetdömande ärhuruvida brottetdömande är grovtgrovt av om

gärningen inne-beaktas,särskiltgärningenskall särskilt beaktas, omom
ellertill bekännelsefattat pinandetill bekännelseinnefattat pinande

eller gärningeneller tortyrtortyr. omarmanannan
eller tidi-närståendebegåtts mot en

närstående och ingåttpersongare
denna.systematisk kränkningi aven

4 kap.
5§

våldanvändahotarDenlyfterOm någon attmot somannanvapen
brottslighotar medeller gär-brottsligeller eljest hotar med gär- annars

hos denninghos den på sätt är ägnatning på ägnatsätt är attatt somsom
förallvarlig fruktanhotade framkallafruktan förframkalla allvarlighotade

säkerhet tillellersäkerhet tilleller personannansegenpersonegen annans
för hotegendom, döms olagaellerdöms för olaga hoteller egendom,

eller fängelse i högst år.till böterfängelse itill böter eller högst år. ettett
ÄrÄr förbrottet dömsfäng-döms till grovtbrottet grovt,grovt,

till fängelse, lägstoch högst olaga hotmånaderelse, lägst sexsex
och högst fyramånader år.fyra år.

brottetbedömandeVid äromav
hotetskall särskilt beaktasgrovt om
ellermed livsfarligtutövats vapen

farligsärskilt gär-avsettannars en
begåttseller gärningenning motom

tidigare närståen-närstående elleren
systematiskde och ingått iperson en

denna.kränkning av
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misshandelGrov

Med misshandel enligt 3 kap. § brottsbalken uppsåtligen tillfoga5 att enavses
kroppsskada, sjukdom Som misshandel ocksåeller smärta.annan person anses

försätta i eller i sådant tillstånd. Misshandelsbrottennågon vanmaktatt ett annat
falluppdelade i svårhetsgrader. Misshandel normalgraden och ringaär tre av

behandlas i 3 fall bestämmelser i 3 6 Straffetkap. 5 För kap.grova ges
för misshandel till fängelse i tio Vid be-uppgår lägst och högst år.ettgrov
dömande omständig-misshandeln skall hänsyn till samtligaär tasav om grov
heter vid brottet. Särskilt skall beaktas gärningen livsfarlig ellerom var om
gärningsmannen tillfogat kroppsskada eller allvarlig sjukdom ellersvår annars
visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

förarbetena prop. 1987/88: 14 till den ändring det sist nämnda kriterietI av
företogs 1988, då ordet "synnerlig" ändrades till "särskild",år poängtera-som

främstdes försvarande vid kvinnomisshandel ligger i den på-att ett moment
tagliga förhållandet oftaintegri-tetskränkningen, liksom i det våldet äratt psy-
kiskt nedbrytande till sin karaktär. Redan före 1988 dock misshan-år ansågs att
del förövades gravid kvinna eller anhörig i regelnäramot mot varsom en en
försvarande jfr m.fl. till brottsbalken femte upplagan,Beckman Kommentar

167. misshandel förekommer vid upprepade tillfällen och underNär sådans.
rekvisitet misshandelbrutala former, hustru och barn, torde fört.ex. mot grov

"synnerlig" "särskild"inte sällan ha varit uppfyllt. Utbytet ordet mot ut-av
restrik-gjorde allmän anvisning till domstolarna tillämpa mindrenågotettatten

misshandelsbrottet Dettativt det gäller kvalificerasynsätt när grovt.att som
riktatgäller vid misshandel varit påtagligt integritetskränkande ellerbl.a. som

sig skyddslösamot personer.

Sådana innefattat särskilt allvarlig kränkningmisshandelsbrott har avsom en
framstå i allmänna rättsmedve-offrets integritet torde också brott detsom grova

brott,enligt mening inte råda helst tvekantandet. Det bör vår någon attsom om
misshandelinnebär kvinna för upprepad och långvarigutsättsatt av enensom

dettill graden. Vi föreslår därförnärstående skall hänföras den svårare attman,
närståendei lagtexten det skall beaktas gärningen begåtts motattanges om en

denna.eller tidigare närstående och ingått i systematisk kränkning avperson en

Olaga tvång

hand-§ återfinns allmän bestämmelse till skydd för individensI kap.4 4 en
tålalingsfrihet. stadgar straff för den tvingarLagrummet göra,attsom annan

förutsätts sker våld ellereller underlåta något. Det tvångetatt genomgenom
ellervissa Straffet för i normalfallet böterangivna slag hot. olaga tvång ärav

enligt paragrafens andrafängelse i högst Om brottet dömstvå år. är grovt
exempelfängelse månader och högst Somstycke till i lägst år.sex sex
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omständigheter kan föranleda brottet skall grovt attatt anses som angessom
eller Orden pinandegärningen innefattat pinande till bekärmelse tortyr.annan

ellerförutsätter kroppsligt eller själsligt plågande intensitetoch störretortyr av
tillämpligtlängre varaktighet. Stadgandet olaga tvång kan ävengrovtom vara

gärningen innefattar pinande till bekännelse elleri vissa andra fall dåän annan
till tvångsmedletsförutsättning dock brottet med hänsynEn är art,atttortyr.

övrigabeskaffenheten handling åsyftades medden tvånget samt om-av som
jämställas med typiskaständigheter allvarligt det kansåutgör övergrepp attett

fall tortyr.av

de harKvinnor för misshandel och andra män,utsätts övergrepp av somsom
sammanhangrelation till, blir inte sällan tvingade i olika på sättnära ett somen

i förevarande straffbestärnmelse. sådant riktas närståen-När tvång mot enavses
allvarligt förhållande börde brottet enligt mening särskilt slag. Dettavårär av

viduttryckligen detkomma till uttryck i lagtexten där attatt angesgenom
gärningen harsärskilt skall beaktasbedömande brottet är grovt omav om

och ingått ibegåtts närstående eller tidigare närstående syste-mot person enen
kränkning denna.matisk av

Olaga hot

närstående. AttSärskilt allvarliga enligt mening de hot riktasvårär mot ensom
tillsammans med inte sällanbli hotad den lever utgör en merav person man

verkningar hotetskräckfylld situation och får ofta långtgående än ommer
tillförhållande bör kommauttalats från avlägsen Dettanågon mer person.

gällervad vi föreslagit detuttryck i lagtexten det i likhet med närattgenom -
vid bedömandeuttryckligen detmisshandel och olaga tvång attangesgrov -

gärningen har begåttssärskilt skall beaktasbrottet är motgrovt enav om om
kränkningingått i systematisktidigare närstående ochnärstående eller enperson

till ändring i straffbe-Kvinnovåldskommissionens förslagdenna. Såvitt avserav
majoriteten.övrigt vi helt medstämmelsen i är ense

Eriksson2. Reservation ledamoten Andersav

och kvinnofridsbrott/bestämmelserna våldtäktutformningAng. omav

fridsbrott

Ljung-Lidman Lings och Ullamig MargarethaJag ansluter till ledamöterna

brottsbalken6 kap. 1 §uppfattning våldtäktsstadgandetgren-Thedéens att
konsekvenskönsneutral utformning. Ii fortsättningen formelltbör haäven en
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bestämmelsenföreslagnakommissionendenjaghärmed ävenatt nyaavanser
motsvarandeutformas sätt.brottsbalken bör på§i kap. 44 a

Monika OlssonsakkunnigaSärskilt yttrande av

Margarethakommissionens ledamöterframförssynpunkterdelar deJag avsom
reservationiLjunggren-Thedéenoch UllaLidman Ling nr



433

of theproposalsof theA summary
AgainstViolenceCommission on

Women

forprovideintakenhave been supportVarious greatertorecent yearsmeasures
additionalneed forconsiderablestillis, however,victims. Therecrime a

beenwho haveand help foroftheespecially in support womencasemeasures
ofrepetitioncombat theandand other abuse,violenceexposed toto measures

againstviolenceviolence and prevent women.
inseveralwhich affectproposals forcontainsThis areasreport measures

butofin numberamendmentslegislative note,society. We weareas,apropose
posedproblemssocietalsolve thelegislation alonethattime,the carmotat same

proportion ofsubstantialresult,Asagainstby violence our pro-awomen. a
withdealauthoritiesvariouswhichthe matterstargetedposals wayonare

recommendationsseveralmakealsodirected Weviolencerelated atto women.
directedviolenceadoptauthorities should atpublicattituderegards the toas

againstexercised byviolencefocusparticular,In womenmenonwewomen.
relationship.closethey havewith whom a

2ChapterinternationalThe context

regardscommunityinternationalof theactivitiesdescribes the2Chapter as
consider thatdirected Weinvolving violencevarious questions at women.

internationalmade inpublic aboutgeneraltheinformimportant statementsto an
This hasdirectedviolenceintendedwhich at ancounterto women.context are

of thepublicreinforcesfunction andeducationalinformative and awareness
havein society. Weproblemseriousagainstviolencefact that women a

Councilcrucial andcertain UNpublication ofandtranslationfor thearranged
againstviolenceregardingdocumentsof Europe counterto womenmeasures
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future, inter-that, in thewhich in of the WePart B report. proposeappear
should bedirectednational which violencedocuments trans-at womenconcern

published in Sweden.lated into Swedish and

ofincrease knowledge about theMeasures extentto

Chapter 3violence against women

directedinformation concerning violenceChapter 3 statistical atpresents wo-
men.

statistics only showhidden, and the officialViolence against largelywomen
of this Variousof crimes of violencesmall proportion nature. aremeasuresa

of crimesestimates of thewhich provide better basis forproposed extentamay
estimate thepossibleThis would also makeof violence directed toat women.

for thebasisand achieve betterviolence directedof male toatcost women a
such violence.requireddetermining the counteracttomeasures

forcrucial Thus,should be improvedview, crime statisticsIn respects.our
genderofshould be recorded infor reported crimesexample, statistics terms

covered Chaptersapplies crimes byThis particularly toextent.to greatera
infor-provideThese statistics should alsoand 6 of the Penal Code.4 greater

relationship with thevictims nationality andmation about the perpetratorage,
subjectstatistics coveringcorrespondingof the crime. In topersonsmarmer,a

crime,victim of theinformation about theproceedings should containcriminal
with thenationality and relationshipincluding perpetrator.sex,

1988:688 alsoRestraining Orders Actviolations of theStatistics regarding
need be supplemented.to

compensation forinformation aboutshould also provide betterStatistics
crimes of violence.who subject towomen are

should be under-againstof violencealso thatWe womenpropose a survey
of suchrealestimates of theof this kind will improvetaken. A study extent

information about violencecontributecrimes. its thisIn greatertoturn, may
other factors.violence andcorrelation betweendirected and about theat women

should bewhichof crime victims also indicateA study to resourcesareasmay
subjected.violence whichdevoted order combat toto women are

violencewhich, in the longMeasures counterterm, may

Chapter 4against women

points forand startinghistorical approachesChapter describes various4 per-
spectives violence directed at women.on

deve-be furtherdirectedinto violencethat researchWe mustatnote women
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loped. that the Government should assign suitable authorityWe topropose a
draw plans for the which achieved.such development beup way can

There little elucidation existing research of the correlation betweenvery
pornography containing of violence and violence directed atscenes women.
Additional research this should provide basis for ofbetter assessmentarea a
the need criminalize the possession of pornography containing ofto scenes
violence.

The general public needs have of the social problemto greater awareness
which violence directed Canada and Britain, forInat represents.women
example, the authorities produce information which distributed by television

inform the public about the of and for violence directedto extent atreasons
positive effectconsidered that such campaigns have had thewomen. a on

public°s attitudes this of violence. that the GovernmentWeto type propose
should initiate similar campaign Sweden.a

There focus of activities involvingbe in schools and othermust typesa young
people the violence which girls and exposed. We consider thattoon women are

directedimportant develop models describe how male violenceto to at
service,be dealt with in the of school education and militarytowomen course

for example.

Social Chapterservices 5

In Chapter discuss the problems associated with the in which thewe way
social services tackle linked with violence againstcases women.

socialthe of theWe consider that there bemust greater partawareness ona
and theservices of existence of violence against in the family,the women

of This applies both the inter-for and such violence. atreasons consequences
mediate higher administrative levels and also the political level.and at

developed which lead improvement in theMethods bemust to measuresan
thatadopted assist who have been subject violence. Weto to proposewomen

Socialspecial attention should be paid this of in theto category women new
Services which Social Services Committee. Thus,Act has been proposed by the
the should indicate that the social services endeavourAct must tonew ensure
that who have been, subject violence and other abusewho towomen are, or

their situation.given the and assistance required changetosupportare
of focus municipal level in theWe also emphasize the importance theata

planning of activities efforts help vulnerable and the alloca-their to womenon
tion of for this that special actionWe programmesresources purpose. propose

drawn for this ofare up group women.
social service organiza-The Social Services Committee has proposed that the

tion in muni-each municipality should submit social thereport toonce a yeara
cipal council significant changes which have occurred social conditions inon
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should also bethat thereconsider that, in thisthe municipality. We context, a
socialrelationships. result, theclose Asfocus the existence of violence aon

services and byby the socialthe takenservices should also report on measures
this problem.other solvetoactors

municipalityorganization in eachsocial servicealso consider that theWe
of helpingbestdetermine theshould draw special action to wayprogramrnesup

bewhichviolence and thewho have been subjected to canmeasureswomen
framework, andsocial serviceschildren and within theoffered to women, men

services should alsosocialvoluntary organizations. Theby other authorities and
within the socialprovidedinformation about theactively supply resources

subjectedwho have beenframework which available forservices towomenare
violence and other abuse.

haveresponsibility for whospecialmunicipalities should allocateAll women
officialsofficials. Thesesocial welfarebeen subject violenceto to moreone or

of thisThe aimguidance and advice.special training and regularshould receive
of skills andimprovement inachieveproposal Competencetermsto an

this should increaseanticipated thatservices personnel.socialamongst
efficiency.

assignedof Health and WelfareNational BoardFinally, that thewe propose
regardingsocial welfareadvice for the handling ofdraw general mattersto up

provide guidancerecommendationsTheseviolence directed at maywomen.
whichmethodsgoals andauthorities regarding thesocial welfarefor municipal

violence.subjectedwho have beenassistanceshould characterize toto women
in thisfocus childrenshould also beThere context.a on

Chapter 6servicesmedicalHealth and

Abused"Rapedwho have beenCentre for Womeninterim "AIn report orour
nationalproposed1994:56, thatSOUOfficial SeriesSwedish Reports awe

andsubjectwho have beenforexpertise and tocentre rapewomenresources
UniversitythebeingThisestablished.abuse should be atsetcentre upnow

basedoperationsthis whereemphasize thatin Uppsala. WeHospital centre, are
Sweden.kind inonly of itsbe themedical shouldhealth and not onecare,on

andimportantof this kindofestablishmenttheOn the centrescontrary, new
who haveforinspecializedbethe aim should county womeneveryresources

abuses.and othersubjected violencebeen to
healthforalso requiredpolicy documentcomprehensivethatconsiderWe a

Welfa-andBoard of HealthNationalthat themedical services. Weand propose
in whichtheguidelines forgeneralassignedshould be to marmerpreparere

havewhohelpservices should drawmedicalhealth and to womenmeasuresup
of thisinstance, documentthe firstviolence. Inbeen subjected natureto a

activities.suchapply forwhich shouldobjectivesshould thestate
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There limited psychotherapy for who have beentovery access women
subjected sexual and other abuses. Many have described the Struggleto women
they have had the therapy they required. view,Into get programme our
highly important for who have subjectedbeen abuse haveto towomen access

psychotherapy, where called for. be possible offer suchto must to women
within reasonable time and reasonable the patient. Wetreatment at cost toa a

do exclude the possibility that form of need benot guarantee tosome care may
introduced womens needs least limited basis. inHowever,to meet at on a-
view of the considerable changes taking place the health system,care we
have refrained from attempting draw detailed provisions forto guaranteeup a
of this nature.

Chapter 6 also various questions in connection with forensic medicalcovers
certiñcates.

Non Governmental organizations Chapter 7

Womens shelters provide practical and psychological assistance for whowomen
have suffered the effects of crime. They give protection, preventingthuswomen

repetition of violence. The work undertaken womens shelters of consi-a
derable importance for in vulnerable situations. ofHowever, lackmany women

makes difficult offer effective assistance.toresources
In opinion, womens shelters should have opportunities appointgreater toour

staff, provide guidance for those working the and developto centres to
activities in other At the central contributions ofrespects. moment, government

total of SEK 3 million devoted the local development activities oftoa are
womens shelters. We that contributions andgovernment supporttopropose

fordevelopment activities local womens shelters should be increased by SEK
10 million. The proposed figure of SEK 13 million corresponds approximate-to

half the total contributions received by womens shelters from local authority
and other Additional funds for ofwomens shelters this order willsources.

the prerequisites for operational stability.create greater
Centres for crime victims also involved informingin and helpingare women

who have been subject violence and sexual abuse. Mens crisis haveto centres
started develop activities which provide for with violentto treatment men
tendencies. consider that of this of considerable value.We naturemeasures are

central financial SEKWe contributions of 2 milliongovernmentpropose per
crime victim for assistance who have been subjectedto centres toyear women

violence and organizations which offer for violentwithto to treatment men
tendencies.

The Social Services Committee has emphasized the importance of bysupport
the social service authorities for voluntary social Committee has alsowork. The
proposed that the Social Services should include special provision ofActnew a
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responsibilitywhich theundertake taskswomens sheltersSincethis nature. are
thisconsider thatauthorities suchsocial servicesof the great extent,to wea

womens shelters.financialprovision should focus support toon

8ChapterJudicial authorities

judicialauthorities theinvolvingquestions8 deals withChapter system.
actionspecialshould drawauthoritiesconsider that policeWe programmesup

The policedirectedinvolving violencefortheir proceduresfor at women.cases
whoforinformation brochuresspecialalsoauthorities should womenprepare

and other abuse.violencesubjectedhave been to
makeof helpingseekmadeefforts should beopinion, toIn to waysour

directedand other abusesof violencedealing withmethods of at womencases
assigned drawauthority should bepoliceeffective. result,As to upaamore

directedof violencecrimesinvolvingdealing withmodels for at women.cases
employedbeof recordsvariousin whichof the toAssessment types canway

beshould alsoeffectiveagainstagainst violencemake the fight morewomen
thisexperiment ofofwithin frameworkincluded the nature.an

monitoringintensiveinvolvingactivitiesexperimentaladdition,In proposewe
ofnotificationinducedbeof whoelectronicby respecttocannot ameans men

assignedshould bePolice BoardNationalthat theorder.restraining We propose
mightof thisactivitiesexperimentalprerequisites forinvestigate the nature.to

with thecoordinatedactivitiesexperimentalsuchadvantageousbe were
sentencedofcertainundermonitoring tointensive personscasesnow way

imprisonment.
possible forwhich makeestablishedroutines should beconsider thatWe a

needsequipment shetherapidhave protectalways tototo accesswoman
inwhoforpossibleshould beconsider thatherself. alsoWe aarewomen

whichinprotection inbodyguardposition havevulnerableparticularly to cases
importantopinion, alsoInmethods inadequate.comprehensiveless ourare

theprotectioneffectiveproviderequired meetanalyse the tototo arrangements
required of theevaluationThoroughsituations.in differentneeds of women

thatused hitherto. Webeenwhich haveprotectingmethods for proposewomen
CrimeCouncil forthe Nationalcooperation withBoard,National Policethe

of thisevaluationundertakeassignedshould bePrevention nature.to an
regardingattitudeinitialpessimisticoften havepoliceand theProsecutors a

ofin theother abusesviolence andexposedinvolving contexttowomencases
takeinvestigate andpropensityaffects theirrelationship. This alsoclose to upa

womansoftendropping theforthis Theof un-nature. casereasoncases
usuallypolicethetheinvestigation. Atassist thewillingness moment areto

consider thatof assault. Weininvestigationpreliminaryforresponsible cases
shouldprocedure,of legalexperiencewho havepublic greaterprosecutors,



conduct preliminary investigations all involving male assault ofcases women
when the and the acquainted i.e. aggravatedperpetratorwoman are even
assault involved.not

In opinion, various questions regarding the which andprosecutorsour way
the handle of violence and other abuses directed againstcourts cases women
should also be further analysed special policy documents for the various areas
concerned. important that both and the give priorityprosecutors courts to

involving violence against close relationships.cases women

Cooperation Chapter 9

repeatedly emphasized that cooperation between public authorities, non-
governmental organizations and private individuals the importantmost stra-

for countering violence against The signals which leading central,tegy women.
regional and local bodies give their employees regards violence againstas

and cooperation with others of considerable importance mouldingwomen are
the attitudes of the authorities.

Amongst other things, this chapter the experience gained in projectpresents a
involving cooperation between public authorities of assault and batterycases
of which undertaken for three period five counties andwomen was a year
which coordinated by the National Board of Health and Welfare.was

theIn special chapters social services and health and medical services,on we
have proposed that the National Board of Health and Welfare should be assigned

draw general guidelines for the handling of linked violenceto toup cases
against in these The judicial would also find policysystemwomen areas. a
document of this useful, and hence that the National Policenature we propose
Board, the Prosecutor-General and the National Courts Administration should
be assigned policy documents their spheres which theto prepare own
principles for the handling of with links with violence againstcases women are
formulated.

New provisions for penalties Chapter 11

Sexual crimes

theIn of review of the provisions contained in the Code,Penalcourse our we
have focused the womens perspective, accordance with oftermson our
reference. We certain comprehensive amendments Chapter 6 of thepropose
Penal Code. These amendments involve, inter alia, the question of what sexual

involve charges of criminal liability for and, in the of sexualacts rape case
abuse of children, what other kinds of directed against the child involveacts
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realitycloseshould beCodeof thewordingThe toliability for asasrape.
sectionsseveralwording oftheamendmentsthereforeandpossible, toprosewe

intimacy"."sexualoftheparticularapplies inThisChapter 6. conceptin to
sexual inter-ofoffencesrestrictingforsound actstoThere rapereasonno

sexualtheSincewith intercourse.comparablewhichsexual acts arecourse or
distinguishthereperspective,female todefined from reasonnoact a

Allsexualin actsabusingphysicallyofvariousbetween sense.awomanaways
beintimacysexualofthe mustencompassedcurrentlywhich conceptare

againstprovisionscovered the rape.
andvoluntaryofwith the ideaassociatedsexual intimacyexpressionThe a

ofalloftheIn aspectsbetweensexualmutual two rape,act casepersons.
totallyintimacysexualexpressionof this, theviewexcluded. Inmutuality are

sexuallywhichsexual indescribinginappropriate in coercesact persononea
anotherofexploitationthewouldInstead, the toanother act appearperson.

ofprerequisiteThesexualperpetratofsthebody forpersons purposes.own
sexualcomparablehavesexual intercourse"to haveforcing another orperson

replaced byshould bePenal Codeof theSectionChapterintimacy" in
ofbyotherexploitationsexualintercourse"achieving meanswaysomeor

sexualtheexploitation" acts"sexualexpressionTheforce". samecoversnew
intimacy"."sexualofthecovered bycurrentlywhich conceptare

dealsparagraphfirstthethatamendedalso beshouldsectionThe sorapeon
paragraphsecondwhile theagainstcommitted bywith offences woman,amana

perpetrators/victims.ofconstellationsvariouswithdeals
girlsofprotectionof theconsiderationalsoof referenceOur terms encompass
thatconsiderWeviolence.sexualincludingkinds,variousofagainst abuse

inpunishableshould beof 15thechild underof mannersexual abuse aagea
applyshouldThisadultofforpenaltythecorrespondswhich woman.to anrape

whofact thatinvolved. Thecompulsionwhetherirrespective of mananotor
wellforceemployedchild hasagainstcommitted not veryhas mayarape

otherOn theform.inresistanceofferinabilitychildsthedepend to any
andviolencepsychologicalinvolvelikelynormallychild abusehand, to

ruth-and theofabuseTheintegrity.herhisagainstthreatsserious poweror
theseriouschild justagainst theexercisesthewhich aslessness asperpetrator

Thereadultassaultinvolved inthreatsphysical violence woman.anonanor
view.ofpointliabilityfromdifference ano

introduced. Allshould beof childrenforpenaltyHence, system rapenewa
covered bycurrentlyof 15under theof childexploitationsexual abuse ageaor

thecoveredshould bePenal Codeof theSections 1-4 pro-newChapter
ofthecorrespondingexploitation", concept"sexual toofvisions.The concept

prerequisiteThissexualthedescribeusedshould be act.intimacy""sexual to
classifi-crimeTheadult.ofregardsproposalwithcorresponds anrapeasour

andoffences,oftheseverity,ofthree degreesofed rapecaseasterms



441Summary

im-normally beshouldpunishmentThus,penalties.ofscalethewith same
viewIf, insixthanandless thanof notprisonment years.two morenot years

serious,lessregardedbe sentencethe crimespecial circumstances, aof to as
ofscaleimposed. Thebeshouldthan fourofimprisonmentof not yearsmore

lessforimprisomnentshould bechildren notofaggravatedpenalties for rape
thanandfourthan tennot years.moreyears

theCode,Penalof the6ChapterofamendmentspreviousofresultAs a
coercion,sexualregardingSection 2underpunishmentforprovisionscurrent
exploita-sexualregardingSection 4exploitation andsexualregardingSection 3

thewhichinin3Sectioncombined inshould beminortion of casesa newa
of 15of theagainstcommittedoffencessexualapply ageprovisions personsto

sexualTheexploitation.sexual acttermedshould beoffenceThemore.or
shouldandexploitation""sexualexpressionthedescribed by coverbeshould

thisInintimacy.sexualofcovered by thecurrently conceptwhichacts are
offencetypicalforpenaltyTheproposed.substanceinchange arespect no

theproposed thatthanforimprisonmentbe twoshould not years.more
imprisonmentshould beexploitationsexualaggravatedforof punishmentscale
intended thatsixthanand notthanlessfor not years.morenot yearone

sexualofvariousforof penaltythe typeschangeshould bethere termsany
offences.

hasoffenceof thedefinitionthemolestation,sexualofcrimeregard theAs
thereactionemphasisalso beenhasThereobsolete. greater onbecome on aa

againstdirectedoffencethefact thattheemphasisand lesssocietyof onpart
adequatelybeprovisionthiscovered byindividual. The moremayactsan

andmolestationtheintegrity,ofviolationthedescribewhichexpressed in terms
sexualofCertainpenalties.forrulesthe typescovered byharassmentsthe

Theproposals.byelucidatedthe rules,bycoveredharassment ourasare
bycoveredtheinchangeNoterminologicalof areanature.changes aare

envisaged.penaltycriminal are
crimescertainrevealof failureimposed in thebe toalsoshouldLiability case

ThisCode.Penal6 of theChapterwithaccordanceseriousof naturemorea
child,ofaggravatedchild,ofaggravated arapeapplies arapeto rape,rape,

whoprocuring. Anyoneaggravatedandexploitation awaresexualaggravated
crime.reveal theresponsibilitycommitted has tobeingcrimesuchthat aa

regardingprovisionspecialthemadeshould beamendment toeditorialAn
forprovisionsregardingproposalof theview6 inChapterinprosecution new

child.ofrape a

Code ojfencesPenalOther

againstcrimesvariousandoffencesassaultof bothvictimsoftenWomen are
provisionsvariousin thereferredvictimNonetheless the toandliberty peace.
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regarding penalties "he/him". The wording should be formulatedas toso as
employ terminology which close reality possible. In the oftoa as as case
certain prerequisites for crime, consider that the language used the exist-we
ing law be of date and, particularly fromto womens perspective,outappears a
highly unrealistic. Certain linguistic changes should therefore be made as
regards number of crimes referred in certain chapters of the Penal Code.toa
Certain amendments of substance proposed regarding the crimes of unlawfulare
threat, the provisions for prosecution Chapter 5 of the Penal Code, and the
provisions regarding sentences.

linguisticA change proposed in the provision regarding unlawful threat,
with the object, particularly from womens perspective, of making thea wor-
ding comply closely with reality. We that third paragraphmore propose a new
should indicate certain factors which should be taken into in assessingaccount
whether the crime should be judged be of serious Thereto nature.a more

for society place emphasis the seriousnessto of all unlawfulgreaterreason on
utilization of Being subjected armed threat often traumatictoweapons. an a
experience. Threats exercised the of particularly dangeroususe weapons
should be customarily classiñed aggravated crime. This primarily involvesas

knives and objects regarded the victim particularly dangerous. Thisguns, as
change stiffer penalties in in which such armed threat has occurred.means cases
Other factors which should contribute regarding the crime aggravatedto as are
the fact that the threat involved particularly dangerous that the threatacta or

directed in particularly vulnerable position.at This also applieswas someone a
in the of repetition of serious threats. A special heading, "aggravatedcase
unlawful threat" should be introduced for the serious of such crimes.category

Molestation which constitutes crime should be amended in linguistica terms
with the object of adapting the terminology the forms ofto most common
molestation. However, intended that there should be change innot any
substance regarding subject sanctions.acts to

Certain changes proposed the provisions regarding insults, with theare
object of clarifying the wording of the law. There insultsto treatreason
referring the of the concerned with theto degree of seriousnesssex person same
which applies allusions regarding skin colour,to Hence,etc.race, we propose

addition Chapter Section sub-section of theto Penal Code thean to
effect that the injured makes charge, and indictment forparty a an may,
special be considered called for since lies the public interest, thereasons,

charge of insultingprosecutor by alluding theirprosecutemay toon a someone
The principle for prosecution should apply in of insult withsex. same cases

allusion individuals sexual inclinations andto only allu-an not, at present,as
sions someones homosexual inclinations.to

The provisions of Chapter 29 of the Penal Code which determine circumstan-
which be regarded aggravating when imposingto penalties should beces are as
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thedirectedof insultsshould be takenextended. Special ataccount someone on
of theconsidering the severitytheir whengrounds of sentence.sex

mutilationFemale genital

ofof the Circumcision WomenProhibitionconcerning thethe special ActIn
characterized bypunishment should besubject1982:316 the termacts to a

wordsinvolve, in otheractuallycriminalwhich what such measuresexpresses
amendedshould therefore betitle of this Actmutilation. Thefemale gential to

ofGenital Mutilation Wo-of FemalProhibition the"Act concerning thethe
by theshould be replacedin Section 1"circumcision"men". The word term

changeshould beintended that theremutilation"."female genital not any
covered.of the offencesin the extent

inmitigating circumstancescould beimagine that thereSince difficult to
genitalia, finesof womansmutilationwhich thethe of incisions ameancase

typicalpenalty forpunishments. Thethe scale ofshould eliminated frombe a
alsofourthan Weforoffence should be imprisonment not proposeyears.more

consideredshall bewhether crimeofcriteria forchange in the assessment aa
physicallife","caused dangercriteria ofbe aggravated. theHence, toto severe

minimumthat thedeleted.health" should be Weinjury" "serious illand propose
Thus,forshould be imprisonmentserious offencefor two oursentence years.a

both forof the penalty,in the severitymarked increaseinvolvesproposal a
Conspiracyfor andoffences. Preparationserioustypical offences and for to

applythis should alsosanctions, andsubjectcommit offences should be toto
failure crime.revealto a

breach of sPenal Codeofence theA woman peacenew -

which she hasrelationshiphas been livingwhothe ofIn awomancase a
primarily charac-situationvulnerableherabuse bysubjectbeen notto a man,

for theimpossibleoftenof physical abuse.specificterized by acts woman
frequentlyrealitydetail. Instead,of abuse inindividualdescribe each actto

and threats.violencedominated bywomans being totallyof thequestiona
sheperiods in whichandeverydayViolence has become notoccurrence,an
suchtends describeresult, theviolence Assubject actstoto womanrare. aare

of abuse process.as a
regardedsuchspecificfocusesof penal lawOur notacts. actssystem areon

perspective willthe overallrisk thatongoing thereinstages aprocess,as an
whomexercised by withsubject abusewho has beenbe lost. A to a manwoman

theonly beenextended period hasrelationshiphas had closeshe notover ana
existingsanctions under thecriminalsubjectvictim of various which toacts are

behavioursubjectedalso often beenhasprovisions of the law. Such toa woman
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hide jointperhapsfor sanctions currently apply. Thewhich posses-man mayno
friends relatives,forbid thesions such the telephone keys, to meet orwomanor

disparagingspeak herto manner.or a
Penal Code,introduced into thecrime should bethatWe newpropose a

crime primarilyof women. Thismolestationnamely breach of womans peace
for exampledirectedinvolves violence and other abuses at spouses,women -

aimrelationships with Theclosecohabitants, mothers daughters men.or -
subjectbehaviour whichcertain ofof this provision deal with nottypesto are

establishing situationeffectively contributewhichcriminal sanctions but toto a
expression. Inof which this crimeterrorization,characterized by mental one

whichtaken intoof various should beaddition, number accountacts area
assaultfor exampleunder various laws,subject criminal sanctionsalready to

should be sufñcientcriminal liability,unlawful establishingand threat. In to
precisesubject sanctionsof various deedsdefine the the tonature a more

ofspecific periodwithinbeen carriedestablish that they haveform and outto a
indescribe eachother hand,be thetime. should acttonot necessary, on

occurred.detail of the time whenin terms
theemployed violencehasestablished that theshould be perpetrator or

mentalphysicalsubject otherthe victim has beenthreat of violence that to oror
subject sanctionswhichcircumstancesinfluence. The factor toarecommon

basislastingwomans/victim°s integrityofinvolve violation thethat they on a
beoffence shouldfor suchThe punishmentand impair her self-respect. an

than sixandfor less thanimprisonment notnot years.moreone year
Therefrom abuse byaimthe primaryHence protectto maymen.women

certainIncrime against anothercommits thiswhichbe man.cases a man
thebeimagine thatalso be possible perpetrator.to women mayacases, may

hisand thatnormallythat theThere doubt, however, perpetrator a manno
the relevantclarified, andshould beThis circumstancevictim woman.a

paragraphs.divided intosection should therefore be twoup
shouldandliberty andconstitutes breach ofThis crime primarily peacea

PenalChapter of theof this 4crimestherefore be included natureamongst
andpeace"of womanscrime "breachlabel thisCode. have chosenWe to

formthethis provision shouldthat"breach of the peace". We appearpropose
of Section 4a.newa
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10ChapterconiidentialityofQuestions

The Secrecy Act

contains1980: 100ActSecrecyof theparagraphfifthSectionChapter 14,
healthexample,forapply,whichrules tofrom theexceptionscertain secrecy

informationsupplyingregardsserviceswelfaresocialandmedicaland ascare
theAtpublicand thepolicethe prosecutor.of crimesuspicionconcerning toto

which im-foroffencesregardingsuppliedbeonlyinformationmoment, may
healthof adultthepractice,lnprisonment women,casetwo more.years or

offencesfreeonlypersonnelwelfare reportsocial tostaff andmedicaland are
ofin theHowever,subjectbeenhaspolice casethe to rape.to womena

havechangesfurtherof 18,under theagainstof crimesuspicion agepersona
principlesthesuchInmedicalofinterpretationin theoccurred cases,secrecy.

socialandmedicalhealth,thepersonneldoconfidentialityof preventnot
publicthepolicetheinformationsupplyingfromservices pro-welfare to or

CodePenal6 of the4Chapterscovered bycrimeproviding that orsecutor, a
involved.

theSweden,Church ofby theprovidedservicesparishof thetheIn carecase
thesuppliedinformationofthe toapply inconfidentialityforrules caseassame
theinpersonneljustice byofadministrationtheresponsible forauthorities

services.welfaresocialandmedicalhealth,
ofwith crimesdealtakingininterestpublicthe tocertainIn measurescases,

thepredominateviolenceofrepetitionthe mustand overviolence preventto
thisall,Aboveconñdentiality.andintegrityofformin theinterestsindividuals

with therelationshipwith close perpetra-directedapplies abuse at ato persons
becomesalsoand thusrepeatedbetendsviolencesuch morewhere totor,

directedregards violencesociety atwhichThe women anserious. way
andmedicalhealth,theof thiswith crimesdealing nature.factor inimportant
lesswherepassiveadoptauthorities orwelfare stance, moresocial evena

subjectedbeenexample,forhas, tothat a veryfor themobvious womana
and thethesignal bothbethis willassault,of to mancrimeserious womana

health,forpossibilityTheher.assaultshewhethersociety doesthat not care
of assaultsuspicionexampleforauthorities,welfare reportsocial tomedical and

theotherserious respect tooflifeendangers naturewhich someaor
signal.importantthereforethe lawupholdingforresponsibleauthorities an

ofprinciplethat theamendedshould beActSecrecythat theWe sopropose
socialandmedicalhealth,thenotificationdoesconfidentiality preventnot
suspi-therewhenpublictheandpolicethe prosecutorservices awelfare to

Sec-Chapterunderassaultaggravatedsubjectbeenhascion that tosomeone
of thebreachandwomansofbreachPenal Code, peaceof thetion peace

exploi-sexualaggravatedandCode,Penalof theSection 4a,Chapterunder
withaccordanceCode. InPenalof theSection ourunder Chaptertation
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proposals, the above crimes incur will incur minimum penalty ofor a one
years imprisonment. In view, notification should primarily whenour occur
there tangible risk that of violence will be repeated whenactsa or a woman

subject violence which her life risk.to puts at
In opinion, the rules for should apply both public andour tosame secrecy

private services and should also apply the parish activitiessector to care pro-
vided by the Church of Sweden.

77:e Code of Court Procedure

The proposal that health, medical and social welfare services should have
possibilities of supplying information thegreater police the publicto or pro-
when serious offences suspected, despite the principlessecutor of conñdenti-are

ality, should also be in relation the "prohibition testifying" coveredtoseen on
by in Chapter 36, Section of the Code of Court Procedure. This prohibition
restricts the possibilities of posing questions witnesses who belong certainto to
specific Occupational primarily personnel the services. Wegroups, care

that this prohibition should be waived in the of crimes for whichpropose case
have proposed relaxation of the principles of service confidentialitywe a care

under the Secrecy i.e.Act, crimes of aggravated assault, breach of woman°s
and breach of the and aggravated sexual exploitation.peace peace

Fictitious identity

Assessment of for ñctitious identity information particularly compli-requesta
cated the of who has small children and who needs becase a woman to
protected from the childrens father. In which custody of the child hascases
been entrusted solely the mother and the has granted the father theto court not
right have the child, opinion there should,to however, betoaccess our no
absolute hindrance for the mother and the child ñctitious identity.t get a

child has been granted the right ñctitious identity information andtoa use
the childs parents petition for custody the child, there betoor access may

doubt the forum for dealing with such Wetosome matter.as proper a propose
clarification of the "forum rule" for disputes involving disputes regarding
custody and contained in Chapter Section 17, of the Code relatingaccess to
Parents, Guardians and Children. This proposal that the Stockholm Citymeans
Court should be the applicable merely when there other forumcourt, not no

but also when the real domicile of the childat be determi-presentas cannot- -
ned because the child has been granted ñctitious identity.a
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12ChapterpracticesSentencing

awarded inundertaken of therecently beenhasinvestigationAn sentences
of violence. Incrimesof certain seriousin thepractice by the courts case

studyforshould alsothe Governmentthat12,Chapter aarrangeproposewe
punishment in theform ofregarding thepractices andsentencingof arguments

of thisstudyof violence. Aof crimesserious formsof other, less naturecase
perspective.genderconducted fromshould be a

bepsychotherapeuticthatimportantconsider that treatmentWe can pro-
of violencecrimesothersexual crimesguilty ofwhoforvided oraremen

Thethem.closeassault ofrepeatedfor exampledirected toat personawomen,
actionpresentedrecentlyAdministration hasProbationandPrisonNational an

convicted offor thoseofextensionfor the treatment resourcesprogramme
dealshouldthisintended thatsexual crimes. However, not programme
andNational PrisonThedirectedcrimeof violentwith other attypes women.

1,000approximatelyestimated thatAdministration hasProbation perpersons
hadhaveof this Wefor crimesimprisonment notsentenced nature.toyear are

thereforeandof suchforneedtheopportunity treatment weto mensurveyan
ProbationPrison andNationalassign theshouldthe Governmentthatpropose

Nationalconnection, thethissuch lnundertakeAdministration to a survey.
foractionshould drawAdministrationProbationPrison and programmeup an

extended.should besuchin which treatmentways

13ChapterSexual harassment

ofotherwithand,sex-related violenceofform typesSexual harassment asa
Studies,problem.largely hiddensuch harassmentagainstviolence awomen,
workinginunusualallthat sexual harassmentindicatedhave not athowever,

educationtheandlife sector.
andMenEquality betweenconcerningof the ActSection 6withaccordanceIn

employeethatemployers1991:433, all expos-toWomen must try noensure
Equality betweenconcerning22 of the ActSectionsexual harassment.ed to

byharassmentprohibitsprovision thatcontains directand Women anMen a
employerstheadvancesrejected sexualwho hasemployeeofemployer onan

compensation.forliabilityinvolvesprovisionthe latteronlyHowever,part.
Om-OpportunitiesEqualtheGovernment,addressed thedocumentln toa

questionwhich theinof thestressed thehasbudsdman mannerconsequences
concerningunder the Actworkplace ofregulated theof sexual harassment
prohibitionthat theof the factviewinand Women,Equality between Men

Wesexual harassmentdeal with22 doesSectioncontained in agreenot per se.
EqualityconcerningActthat theOmbudsmanOpportunitiesEqualwith the
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between Men and Women should be supplemented by rule which holds thea
employer responsible, in certain situations, subjected sexualtoa woman
harassment by her colleagues. This question complicated, however, and
should therefore be the subject of special report.a

Certain particularly vulnerable Chapter 14groups

Some particularly vulnerable when subjected violence. ChapterIntogroups are
14, describe the situation faced with immigrant background,we women an
older and with functional disabilities, girls andteenagewomen women women
who addicted alcohol drugs and who subject violence.to toare or are

One important question how the problem of residence permits for alien
who have been subjected violence in Sweden by their shouldtowomen spouses

be solved. As the ofresult the practice of of examination ofpostponement
entitlement immigration permit, the risks extradition she leavesto an woman
her husband, despite the fact that he has subjected her violence. In view,to our
the application of the law unacceptable. thereforeWe thatcurrent propose a
special should be prepared the question of the in which immigrantreport on way

who subjected violence by their be ensured theto towomen are spouses are
right remain in Sweden.to

variousIn Swedishthe Immigration Board has requestedcontexts, toaccess
the of criminal and police records regards husbands connectioncontents as
with examination of the question of residence permit for who hasa womana

Sweden the basis of "rapid relationship". considerWe that thetocome on a
Immigration Boards reasonable.request

Children of battered Chapter 15women

The children of who have been battered need deal of help andgreatwomen a
view of theIn needs of such children and the difficulty of meetingsupport.

these needs, that the conditions faced by children who inwe propose grow up
assault environments should be subjectthe of special of thisAreport. reporta

should adopt broad approach and various questions affecting thenature a cover
child°s living conditions, fromboth the perspective of girls and boys.

Disputes about custody and often complex in various andrespects,access are
particularly difficult when the child°s mother subject violence thetoare on
of the child°s father. such principleIn the of the child°s need forpart cases,

close and good relations with both its father and its mother secondtakemust
place. factThe that violence and abuse within familythe lead to a very
tangible risk the child°s mental health. view of this, consider theIn thatto we

should adopt restrictive attitude when giving the father custodycourts a or
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Theviolence.familyof the currentmembersubjected tohe has anyaccess
obstaclechild,of theintereststhe best notwhich focuseslegislation, anon

of thisinterpretation nature.to an

16ChapterquestionsEducation

with indealtagainstwhich violencetheexaminedhaveWe womenextent to
psychologists,doctors,social workers,forstudieseducationbasic higher nurses,

educationthatindicatesOurpolicemen. coverand programmeslawyers, survey
questionthisconsider thatlimited Weagainst extent.violence to a verywomen

dis-begenderandequality mustwith and that aspectsdealtclearlybeshould
SectionChapterthateducation. Wehigherofformscussed in all propose

in thisclarifiedshould be1434 context.1992:Education Actthe Higherof
apply forwhichobjectivesandcreditstheindicatesOrdinanceThe Degree
educationhighercertainoftheInuniversity degrees.ofvarious casetypes

Ordinancetheoccupations,specialforstudentswhich prepareprogrammes
Ordi-the Degreethatobjectives. Weofdescriptionsspecificcontains propose

occupatio-of the aboveeducationfor theobjectivesofdescriptionsand itsnance
violencethatmade clearthatsupplementedbeshouldnal to ensuregroups

educationsuchcovered inbegenderand otheragainst toaspects arewomen
thisalthoughpolicemen,oftrainingtheapplyshould alsoThis toprogrammes.

Ordinance.the Degreecovered bynot
assignedshould beEducationfor HigherNational Agencythat theWe propose

involvingquestionswhichintheregardingdevelopmentsfollow wayto up
higherSwedishinintotakenand accountbetweenequality men arewomen

thisthe Government mattershould on aThe Agencyeducation. report to on
basis.regular

theactive incurrentlywhichOccupationalthatimportant aregroupsvery
judicialtheandservicesmedical systemhealth andtheservices,welfaresocial

directedviolencerelated atquestionsintraining tofurtherreceiveshould
million3SEKearmarkshouldcentralthethat governmentWe proposewomen.

activities.trainingfurthersuchforfiscalthein next year

feasibleneitherproposals.ofnumbermade norhavebeAs aweseen,can
importan-ofdegreetheirwithaccordanceproposals intheserankappropriate to

discussed,havewhichthein allrequiredactionopinion, weIn areasource.
directedabusesand otherviolencefuture,thebe lost. Intimeand there tono

highinstead,ignored.silentlywhichquestionbeshould notat awomen
inseriousregarded mattershould beagainstviolencethat atime aswomen

problem.seriousconstitutein fact,does,sincesociety a
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