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Sammanfattning
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som bör kunna ge ett bättre underlag för att skatta omfattningen
kan även kostnaderna
Härigenom
som riktar sig mot kvinnor.
mäns våld mot kvinnor skattas och ett bättre underlag erhållas för åtgärder
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Canada
I
och
England
produceras TV-inforutgör.
mot
som
mation som sammanställts
för att upplysa allmänheten
av myndigheterna
om
Man har ansett att de kamomfattningen
av och orsaker till våld mot kvinnor.
Det

panjer

haft en positiv

till

som har genomförts
sådant våld. Vi föreslår

att regeringen

påverkan
tar initiativ

allmänhetens

attityder

en liknande

kampanj

till

i Sverige.
I skolan liksom i annat ungdomsarbete
våld som flickor och kvinnor utsätts för.
modeller
for hur mäns våld mot kvinnor
visningen
och under värnplikten.

Socialtjänsten

kapitel

måste man vara uppmärksam
på det
Vi anser att det är viktigt att utveckla
skall kunna tas upp i bl.a. skolunder-

5

5 tar vi upp de problem som är förknippade
läggning av ärenden med anknytning till kvinnovåld.

med socialtjänstens

I kapitel

hand-

Vi anser att medvetenheten
föremåste öka hos socialtjänsten
vad beträffar
komsten av våld mot kvinnor,
dess orsaker och konsekvenser.
Detta gäller såväl
på handläggarnivå
som på chefs- och politikernivå.
Inom

socialtjänsten

insatser

för kvinnor

måste det utvecklas

metoder som leder till förbättrade
för
våld.
Vi
föreslår att denna grupp uppmärkutsätts
som
särskilt
i
den
socialtjänstlag
sammas
nya
som föreslagits av Socialtjänstkommitskall verka för att
tén. Av den nya lagen bör således framgå att socialtjänsten
kvinnor
får stöd och
som är eller har varit utsatta för våld och andra övergrepp
att förändra sin situation.
Vi betonar också vikten av att kommunerna

hjälp

i sin verksamhetsplanering

nor
föreslår

att särskilda

och

beaktar

arbetet

avdelas

med utsatta kvinändamålet.
Vi

för

att resurser
utarbetas för denna grupp.
har föreslagit att kommunens
socialtjänst

handlingsplaner

Socialtjänstkommittén

man i det sammanhanget
relationer.
Socialtjänsten

en gång om
betydelsefulla
rapport
om
i kommunen.
Vi anser att
i de sociala förhållandena
förekomsten
även bör uppmärksamma
av våld i nära
bör därför i sin rapport även redovisa de åtgärder som

socialtjänsten

aktörer

året

skall

avge en social
förändringar
som inträffar

och andra

till

kommunfullmäktige

har vidtagit

för att komma

till

rätta

med det

problemet.
i varje kommun bör utarbeta särskilda
åtanser också att socialtjänsten
hur man på bästa sätt skall möta kvinnor
gärdsprogram,
som
som tar sikte
barnen och
utsätts för våld och vilka insatser som kan erbjudas kvinnorna,
Vi

och frivilliram, liksom av andra samhällsinstanser
Socialtjänsten bör också aktivt informera om de resurser som
ga organisationer.
finns inom socialtjänstens
för kvinnor som är utsatta
ram och som är tillgängliga
männen

för våld

inom socialtjänstens

och andra övergrepp.
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bör avdela en eller flera socialsekreterare,
som får ett särskilt
bör ges särskild
socialsekreterare
för
våld.
Dessa
ansvar för kvinnor som utsätts
Förslaget syftar till en kompetenshöjoch regelbunden handledning.
utbildning

Varje

kommun

ning hos socialtjänsten
för
kan
bör
bör

och kan förväntas

medföra

effektivitetsvinster.

får i uppdrag att utarbeta allmänna råd
att Socialstyrelsen
Dessa råd
frågor
socialtjänstens handläggning
som rör våld mot kvinnor.
av
socialtjänst
om vilka mål och metoder som
ge ledning för kommunernas
Även barnen
kvinnor
i
arbetet
med
vägledande
som utsatts för våld.
vara
uppmärksammas i detta sammanhang.

slutligen

Vi föreslår

Hälso-

sjukvården

och

kapitel

6

för kvinnor som våldtagits och misshandlats
för
och resurscentrum
nationellt
kompetensatt ett
inrättas.
Detta
misshandel
skall
kvinnor som utsatts för våldtäkt och
centrum är
Vi betonar
vid Akademiska
sjukhuset i Uppsala.
att
nu under uppbyggnad
Vi har i delbetänkandet
SOU

1994:56

Ett centrum

föreslagit

centrumet inte bör bli det enda i landet där hälso- och sjukvården utgör bas för
verksamheten.
Tvärtom
är det angeläget att nya sådana centrum bildas, och
målet bör vara att det i varje landsting så småningom finns en specialiserad
som utsatts för våld och andra övergrepp.
resurs för kvinnor
Även för hälso- och sjukvården behövs det enligt vår mening ett övergripande
Vi föreslår att Socialstyrelsen
policydokument.
ges i uppdrag att utarbeta allsina insatser för kvinnor
utforma
bör
männa råd för hur hälso- och sjukvården
som utsatts för våld. Ett sådant dokument bör framför allt innehålla de mål som
bör gälla för verksamheten.
för kvinnor
psykoterapi
som utsatts för sexuella och andra
kvinnor
har berättat om den kamp de
Många
begränsad.
är mycket
övergrepp
fått föra för att få nödvändig terapi. Enligt vår mening är det mycket angeläget
till

Tillgången

att kvinnor
som utsatts för våld och andra övergrepp
sådan erfordras.
Detta måste kunna erbjudas kvinnorna

kan få psykoterapi,
inom rimlig

när

tid och till

en rimlig kostnad för dem. Vi utesluter inte att det för denna grupp kan behöva
för att tillgodose
vårdgaranti
åtminstone begränsad
införas någon form av
förändringar
de
kvinnornas
behov. Mot bakgrund
stora
som pågår inom
av
har vi dock avstått från att försöka utforma de närmare
hälso- och sjukvården
för en sådan garanti.
6 behandlas även olika frågor

förutsättningarna
I kapitel

organisationer

Frivilliga

till

rättsintyg.

7

kvinnor som har drabbats
ger praktisk och psykologisk hjälp
på så sätt en upprepning
skydd och förebygger
De ger kvinnorna
av

Kvinnojourerna
av brott.

kapitel

med anknytning

Sammanfattning

våldet.
brist

Jourernas
försvårar

insatser

har stor betydelse för många utsatta kvinnor.
möjligheterna
att ge effektiv hjälp.

dock
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Resurs-

Kvinnojourerna
bör enligt vår mening få ökade möjligheter
att anställa personal, att ge dem som arbetar i jourerna
handledning
och att utveckla sina verksamheter i övrigt. För närvarande utgår tre miljoner
kr per år i statsbidrag
till
kvinnojourernas
lokala utvecklingsarbete.
Vi föreslår att statsbidraget
till de
lokala

kvinnojourernas

år. Det föreslagna

stöd- och utvecklingsarbete

beloppet,

13 miljoner

ökas med tio miljoner

kr,

ungefär
motsvarar
kommuner
och andra

hälften

kr per
av de

bidrag som kvinnojourerna
erhåller från
bidragsgivare
tillsammans.
Med ett sådant tillskott
till kvinnojourerna
skapas förutsättningar
för en mera stabil verksamhet
vid jourerna.
Även brottsofferjourerna
arbetar med att informera
och hjälpa kvinnor
som
för
våld
och
sexuella
Inom mansjourerna
övergrepp.
utsatts
har det börjat växa
fram

verksamheter
Insatser
som ger behandling för män med våldsproblematik.
av nu nämnt slag är enligt vår mening av stort värde. Vi föreslår ett statligt stöd
på två miljoner
kr per år till brottsofferjourer
för arbete med våldsutsatta
kvinnor och till organisationer
erbjuder
för män med våldsprobehandling
som
blematik.

Socialtjänstkommittén

ligt socialt

arbete.

har framhållit

vikten av att socialtjänsten
stödjer frivilhar även föreslagit att den nya socialtjänstlagen
bestämmelse om detta. Eftersom kvinnojourerna
i så

Kommittén

skall

innehålla en särskild
utför arbete som ankommer på socialtjänsten bör bestämmelsen
utsträckning
stor
enligt vår mening särskilt ta sikte på ekonomiskt
stöd till kvinnojourerna.

Myndigheterna

inom

I kapitel

frågor

8 behandlas

rättsväsendet

kapitel

8

inom rättsväsendet.
som rör myndigheterna
bör utarbeta särskilda
beåtgärdsprogram
anser att polismyndigheterna
träffande
sin handläggning
Polismyndigav ärenden som rör våld mot kvinnor.
Vi

heterna

bör också utarbeta

särskilda informationsbroschyrer
som är riktade till
har
för
våld
och
andra
övergrepp.
utsatts
som
Enligt vår mening måste metoder sökas som kan bidra till att ärenden som rör
våld och andra övergrepp mot kvinnor behandlas effektivare.
Någon polismynkvinnor

dighet bör därför

få i uppdrag att utarbeta modeller för arbetet med ärenden som
med våldsbrott
riktade mot kvinnor.
Inom ramen för en sådan
försöksverksamhet
bör man även pröva på vilket sätt olika registersystem
kan
användas för att effektivisera
kampen mot kvinnovåldet.
Vi föreslår vidare en försöksverksamhet
med intensivövervakning
med elektrohar

samband

nisk

kontroll

besöksförbud.

om

Vi föreslår

män som inte kan förmås

att respektera

meddelade

att Rikspolisstyrelsen
ges i uppdrag att utreda förutför en sådan försöksverksamhet.
Eventuellt skulle det vara fördelaksamordnas
med den verksamhet
med
en sådan försöksverksamhet

sättningarna

tigt

beträffande

Sammanfattning
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av vissa fangelsedömda som nu pågår.
snarast bör skapas som gör det möjligt

intensivövervakning

Vi anser att rutiner
alltid snabbt
tillgång

den skyddsutrustning

angeläget

vår mening

enligt

till

bör vara möjigt
som är mindre

även fortsättningsvis
skydd, när metoder
utformas

för olika

metoder

för

Rikspolisstyrelsen

Det är också
är otillräckliga.
effektivt
skydd bör
analysera hur ett

ingripande

att närmare
behov. Det behövs

av de
en noggrann utvärdering
föreslår
och
vi
hittills
har
kvinnor
använts,
att
som
av
rådet får i uppdrag att
i samarbete med Brottsförebyggande

kvinnors

skydd

för särskilt

för en kvinna att
hon behöver. Vi anser att det
livvaktsutsatta kvinnor att

göra en sådan utvärdering.
Poliser och åklagare har ofta en på förhand etablerad pessimism i förhållanden
till ärenden som innefattar våld och andra övergrepp mot kvinnor i nära relatioärenden.
ner. Detta påverkar också deras benägenhet att utreda och driva sådana

ovilja

Kvinnans

i utredningen

att medverka

utgör

till att
i mål som

inte sällan anledningen

skrivs av. Idag är polisen i allmänhet förundersökningsledare
Vi anser att åklagarna,
misshandel.
som har en större processrättslig
i alla ärenden som rör misshandel
erfarenhet,
bör vara forundersökningsledare
och
är bekanta med
gärningsmannen
kvinnan
kvinna
när
av en man mot en
ärenden

gäller

varandra,

dvs.

inte är grov.
även om misshandeln
domstolars handläggning
och
åklagares
rör
som

av ärenden om
utvecklas
mening
vår
bör
också
enligt
kvinnor
mot
verksamhetsområde.
Det är
för
respektive
närmare i särskilda policydokument
våld
mot
angeläget att både åklagare och domstolar prioriterar ärenden som rör
Olika

våld

frågor

och andra

kvinnor

övergrepp

i nära relationer.

kapitel

Samverkan

9

regeloch enskilda framhålls
organisationer
myndigheter,
mässigt som den viktigaste strategin när det gäller att motverka våld mot kvintill våld mot kvinnor och
inställning
nor. Av stor beydelse för myndigheternas
till samarbete mellan myndigheter och andra i frågor som rör sådant våld är de
Samverkan

mellan

sina anställda.
ger
som centrala, regionala och lokala ledningsorgan
I kapitlet redovisas bl.a. erfarenheter från ett projekt för myndighetssamarbete
under tre år
vid kvinnomisshandel
som under samordning av Socialstyrelsen

signaler

bedrivits

i fem län.

har
och hälso- och sjukvården
kapitlen om socialtjänsten
råd för de
får i uppdrag att utarbeta allmänna
att Socialstyrelsen
till
handläggning
nämnda verksamhetsområdenas
av ärenden med anknytning
Även rättsväsendet skulle ha nytta av sådana policydokument,
våld mot kvinnor.
och Domstolsverket
Riksåklagaren
och vi föreslår därför att Rikspolisstyrelsen,
I de särskilda

föreslagit
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ges i uppdrag
ment i vilka

att, var och en for sitt verksamhetsområde,
ta fram policydokubör formuleras
för handläggningen
principer
av ärenden med
till våld mot kvinnor.

anknytning

straftbestämmelser

Nya

kapitel

11

Sexualbrotten
Vid

vår

bestämmelser
har vi i enlighet med våra
av brottsbalkens
i fokus.
Vi föreslår
kvinnoperspektivet
vissa genomgripande
i sjätte kapitlet brottsbalken.
Ändringarna rör bl.a. frågan om vilka

översyn

direktiv

haft

förändringar
sexuella

handlingar

krävas för ansvar för våldtäkt,
och
det
- när
i Övrigt mot barnet som
mot barn - vilka handlingar
skall krävas för ansvar for våldtäkt.
Lagtexten bör ligga så nära verkligheten
som möjligt och vi föreslår därför språkliga ändringar i ett flertal lagrum i sjätte
kapitlet. Det gäller framför allt ifråga om begreppet "sexuellt umgänge".

gäller

som
övergrepp

sexuella

Något

bärande

skall

skäl att begränsa

våldtäktsbrottet

sexualhandlingar
sexuella

som är jämförliga
handlingen avgränsas utifrån

att skilja

mellan

med samlag
ett kvinnligt

till

sarnlagshandlingar

finns

inte.

perspektiv

Genom

saknas anledning

olika

sätt att fysiskt utnyttja en kvinna sexuellt.
handlande
som idag innefattas i begreppet sexuellt umgänge skall
våldtäktsbestämrnelsen.

Uttrycket

sexuellt

sexualakt

mellan

utesluten.

Mot

umgänge

två personer.
denna bakgrund

för

dock

Vid

eller
att den

Allt

sådant

omfattas

av

tanken

våldtäkt

till en frivillig
och ömsesidig
är varje inslag av ömsesidighet
sexuellt umgänge direkt olämpligt

är uttrycket
handlingen när en person förgriper sig sexuellt på
en annan person. Gärningen framstår i stället som ett utnyttjande av en annan
"tvingar annan till samlag
persons kropp för egna sexuella syften. Rekvisitet
för att beskriva

den sexuella

eller därmed jämförligt
med rekvisitet

sexuellt

"tilltvingar

umgänge"

sig samlag eller

i 6 kap. 1 § brottsbalken
annat sätt sexuellt

nya uttrycket sexuellt utnyttjar avser samma sexuella
med begreppet sexuellt umgänge.

handlingar

bör ersättas

utnyttjar".

Det

som idag avses

Våldtäktsparagrafen
ändras också såtillvida
att första stycket behandlar brott
som begås av en man mot en kvinna. I ett andra stycke behandlas övriga konstellationer
såvitt avser gärningsman/offer.
I vårt uppdrag ingår att överväga skyddet även för flickor
mot övergrepp
av
skilda slag, däribland sexuellt våld. Vi anser att sexuellt utnyttjande av ett barn
under 15 år skall bestraffas på motsvarande
sätt som våldtäkt
mot en vuxen
kvinna.
Detta bör gälla oavsett om tvång förekommit
eller inte. Att en vuxen
mot ett barn, inte har använt våld kan mycket väl
man, som forövat våldtäkt
bero på att barnet överhuvudtaget
inte haft någon möjlighet att göra motstånd.
Däremot

torde övergreppen

mot barnet regelmässigt

vara förenade

med psykiskt
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och
Det maktmissbruk
hot mot hennes eller hans integritet.
barnet
gör sig skyldig till gentemot
den hänsynslöshet
som gärningsmannen
mot
väger i dessa fall lika tungt som det fysiska våldet eller hotet vid övergrepp
inte.
straffvärde
föreligger
skillnad
i
kvinna.
Någon
en vuxen
våld och allvarliga

Alla sexuella
mot barn bör sålunda införas.
om våldtäkt
övergrepp
mot ett barn under 15 år, som idag faller under 6 kap. 1-4 §§ brottsFör att beskriva den sexuella
balken, skall omfattas av den nya bestämmelsen.
begreppet
sexuellt
utnyttjar,
används begreppet
handlingen
som motsvarar
Ett

nytt

sexuellt

straffbud

Rekvisitet

umgänge.

överensstämmer

med vad

föreslagit

när det

i likhet med
i tre svårhetsgrader
mot vuxna. Brottet delas
bör sålunda
Straffet i normalfallet
och med samma straffskalor.
hänsyn till
med
Om
brottet
år.
och
högst
i
lägst
två
uppgå till fängelse
sex
till fängeldömas
bör
allvarligt
särskilda omständigheter
är att anse som mindre
för grov våldtäkt mot barn bör vara fängelse i
se i högst fyra år. Straffskalan
våldtäkt

gäller

våldtäktsbrottet

lägst fyra och högst tio år.
bör de nuvarande
en följd av tidigare ändringar i 6 kap. brottsbalken
sexuellt
§
utnyttjande och
i 2 § om sexuellt tvång, 3
straffbestämmelserna
om
4 § om sexuellt utnyttjande av underårig föras samman till en ny paragraf, 3
när bestämmelserna
mot personer som är fyllda 15 år. Brottet
avser sexualbrott
Som

benämns

sexuellt

utnyttjar

sexuellt

umgänge.

jande
avser
När

Den sexuella

handlingen

beskrivs

med uttrycket

och avser samma handlingar
som idag avses med begreppet
Här föreslås sålunda ingen ändring i sak. Straffet för normalför grovt sexuellt utnyttskall vara fängelse i högst två år. Straffskalan
vad
föreslås vara fängelse i lägst ett och högst sex år. Någon förändring
inte.
straffvärde
åsyftas
de olika sexualbrottens
blivit fördet gäller brottet sexuellt ofredande har brottsbeskrivningen

sexuellt
brottet

utnyttjande.

reaktion och mindre på att
tar också mer sikte på en samhällelig
De
handlingar
enskild
mot en
som avses med bestämangreppet
person.
det
den
integritetskränkning,
beskriver
melsen kan bättre uttryckas i termer som
Vissa typer av
ofredande och de trakassererier
som avses med straffstadgandet.
åldrad.

Denna

riktas

omfattas av stadgandet, vilket tydliggörs med vårt förslag.
terminologisk
Ändringarna är av
natur. Någon ändring av kriminaliseringens
räckvidd
är inte avsedd.
Ansvar bör ådömas även vid underlåtenhet
att avslöja vissa grövre brott enligt
Det gäller våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, grov
6 kap. brottsbalken.
sexuella

trakasserier

mot barn,
som får kännedom
brottet avslöjas.

våldtäkt

I den särskilda
är föranledd

grovt

sexuellt

åtalsbestämmelsen

av förslaget

Var och en
och grovt koppleri.
är å färde skall ha ett ansvar för att

utnyttjande

om att ett sådant brott

ändring
i 6 kap. görs en redaktionell
barn.
våldtäkt
mot
om

om en ny bestämmelse

som
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brottsballcsbrott

Andra

Kvinnor
är ofta offer för såväl misshandelsbrott
som olika brott mot frihet och
frid. Ändå anges brottsoffret
i de olika straffbestämmelserna
som "han/honom".
Lagtexten bör utformas med en terminologi som ligger så nära verkligheten
som

möjligt.

Beträffande

vissa brottsrekvisit

och,

inte

lag ter sig ålderdomligt
verklighetsfrännnande.

Vissa

vissa

bör därför

brottsbalkskapitel

träffande

brottet

olaga

hot,

minst

språkliga

att språkbruket

anser

i nu gällande
i hög grad

ur ett kvinnoperspektiv,
beträffande
ett antal

ändringar

ske. Vissa

åtalsbestämmelsen

förändringar

brott

i sak föreslås

i 5 kap. brottsbalken

i

be-

och be-

stämmelserna

om straffmätning.
I bestämmelsen
om olaga hot föreslås

en språklig ändring i syfte, inte minst
kvinnoperspektiv,
I ett nytt
lagtexten
göra
ett
att
ur
mer verklighetsanpassad.
tredje stycke anges i vårt förslag vissa faktorer som bör tas med vid bedömningen av om brottet skall hänföras till den svårare graden. Det finns anledning
att från

samhällets
sida kraftigt markera allvaret i all olaglig användning
av
Att
bli
för
ofta
traumatisk
Hot
vapenhot
är
upplevelse.
utsatt
ett
vapen.
en
som
utövas med särskilt farliga vapen bör regelmässigt hänföras till den grova graden
av brott. Härmed avses framför allt skjutvapen och knivar och föremål som av
offret uppfattas som särskilt farliga. Ändringen innebär en skärpning
då sådana vapenhot förekommit.
Andra faktorer
som bör medföra

av straffet
att brottet

skall

anses grovt är att hotet avsett en särskilt farlig gärning eller om hotet
riktats mot någon som intar en särskilt utsatt ställning.
Detsamma gäller om det
hot. För den grova graden av brott bör en
är fråga om upprepade allvarliga
särskild brottsrubricering,
grovt olaga hot, införas.
Ofredandebrottet

ligaste

ändras språkligt

formerna

handlingarna

I bestämmelsen
hänseende

i syfte att anpassa terminologin
till de vani
sak
såvitt
de
straffbara
ändring
avser

Någon
av ofredande.
är dock inte avsedd.

görs vissa ändringar i syfte att i språkligt
om förolämpning
lagtexten. Det finns anledning att behandla förolämpning

förtydliga

med anspelning på någons kön med samma allvar som när det gäller anspelning
på ras, hudfärg m.m. Vi föreslår därför ett tillägg i 5 kap. 5 § första stycket
tredje punkten brottsbalken
som innebär att, om målsäganden anger brottet till
åtal och åtal av särskilda skäl kan anses påkallat ur allmän synpunkt, åklagaren
får åtala för förolämpning

mot någon med anspelning på den personens kön.
Samma åtalsregel bör gälla vid förolämpning
mot någon med anspelning på en
endast vid anspelning
persons sexuella läggning och inte, som för närvarande,
läggning.
på någons homosexuella
Bestämmelsen
skall

i 29 kap. brottsbalken,

som reglerar de omständigheter
som
bör utvidgas. Motivet
straffmätningen,
att kränka

vid
vara försvårande
någon på grund av kön bör beaktas särskilt

vid bedömning

av straffvärdet.
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Könsstympning
I den särskilda
straffbara

betecknas

handlingarna

kriminaliserade

ingreppen faktiskt

rubrik

bör därför

Ordet

"omskärelse"

Eftersom

ändras till

av kvinnor
för
som ger uttryck

med en term
innebär, nämligen

"lag med förbud

bör de
vad

de

Lagens
en könsstympning.
kvinnor".
mot könsstympning
av

i 1 § bör

man svårligen
vid ett ingrepp

mildrande

mot omskärelse

bytas ut mot ordet "könsstympning".
räckvidd
avses inte.
avser kriminaliseringens

såvitt

ändring

med förbud

lagen 1982:316

Någon

skulle kunna var
kan tänka sig att omständigheterna
kvinnas
kön
bör böter
innebär
stympas
att
en
som
Straffet för normalbrottet
bör vara fängelse i högst

ur straffskalan.
för bedömningen
fyra år. Vi föreslår också en ändring av kriterierna
av huruvi"medfört
livsfara",
da brottet skall anses som grovt. Sålunda bör kriterierna
för det grova
"svår kroppsskada" och "allvarlig
sjukdom" utgå. Straffminimum
utmönstras

enligt vårt förslag att utgöra fängelse i två år. Förslaget innebär
sålunda en kraftig skärpning av straffet såväl för normalbrottet
som beträffande
och stämpling till brott samt underlåtenhet
det grova brottet. Förberedelse
att

brottet

kommer

brott

avslöja

Ett

bör vara straffbart.

i brottsbalken

brott

nytt

-

kvinnofridsbrott

där hon blivit
För en kvinna som under en längre tid har levt i ett förhållande
inte
främst
de
enskilda
för övergrepp
det
fysiska
övergrepär
av en man
situation.
Ofta
det
inte
möjligt
karakteriserar
kvinnans
i
är
sig
utsatta
pen
som

utsatt

Verkligheten
är i
att i detalj beskriva vart och ett av övergreppen.
varit helt präglad av våld och
stället många gånger sådan att kvinnans tillvaro
hot. Våldet har varit det normala, och tidsperioder
utan våld har hört till undan-

för kvinnan

tagen.

Kvinnan

beskriver

Vår

straffrätt

fokuserar

därför

övergreppen

som en process.
Om man inte betraktar
gärrisk att helhetsperspektivet
ningarna som ett led i en pågående process föreligger
från en
går förlorat.
En kvinna som under lång tid har fått utstå övergrepp
närstående man har inte bara blivit offer för olika gärningar som är kriminaliseenskilda

gärningar.

Ofta har kvinnan även blivit utsatt för benu gällande bestämmelser.
kanske
Mannen
inte upptas i något straffbud.
som for närvarande
undan gemensamma tillhörigheter
som telefon eller nycklar, förbjuder

rade enligt
teenden

gömmer

att träffa släktingar och vänner
Vi föreslår ett nytt brott i brottsbalken,

kvinnan

eller

talar nedsättande

mot kvinnor
till män.
i nära relationer

allt sikte på våld och andra övergrepp

till

henne.

tar framför
det kan gälla makar, sam-

kvinnofridsbrott.

Brottet

Bestämmelsen
tar sikte
effektivt
kriminaliserade,
sätt
inte
på
är
ett
men som
som
utslag
bidrar till att skapa den situation av psykisk terror som detta brott är ett
som redan idag är kriminaav. Dessutom tas hänsyn till en rad olika handlingar,
bor,

mödrar

eller

på vissa beteenden

döttrar
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liserade

i olika

straffstadganden,

såsom misshandel

och olaga hot. För straffan-

att de olika straffbara handlingarna
svar bör det vara tillräckligt
till sin karaktär och att de har utförts inom en bestämd tidsperiod.

är preciserade
Däremot

skall

det inte vara nödvändigt
att tidsmässigt ange varje handling i detalj.
Det skall krävas att gärningsmarmen
använder våld eller hot om våld eller
offret
för annan fysisk eller psykisk påverkan.
Gemensamt
för de
utsätter
straffbara

förfarandena

nans/offrets

integritet

är att de skall vara ägnade att varaktigt
och skada hennes självkänsla.

kränka

kvin-

Straffet

för brottet bör vara fängelse i lägst ett och högst sex år.
tar således i första hand sikte på att skydda kvinnor från övergrepp
av
män. Det kan finnas fall där en man gör sig skyldig till detta brott mot en annan
Det råder dock inte
man. I vissa fall kan även en kvinna tänkas vara förövare.
i regel kommer att vara en man och offret
någon tvekan om att gärningsmannen
Brottet

Detta förhållande
en kvinna.
i
olika
två
stycken.
upp
Brottet
rubricera
melsen

brottet
intas

och paragrafen

framför
allt ett brott mot frihet
och fridsbrotten
i brottsbalkens

utgör

frihets-

bland

bör tydliggöras,

kvinnofridsbrott

respektive

och frid

bör därför

och bör därför

fjärde kapitel.
fridsbrott.

Vi

delas

placeras

har valt

Vi föreslår

att

att bestäm-

i en ny 4 a

Sekretessfrågor

kapitel

10

Sekretesslagen
I 14 kap. 2 § femte
bl.a.

hälso-

stycket sekretesslagen

och sjukvårdssekretessen

att lämna

uppgifter

närvarande

gäller

1980:

100

finns vissa undantag

och socialtjänstsekretessen

från

när det gäller

som angår misstanke om brott till polis och åldagare. För
att uppgift får lämnas endast såvitt angår misstanke om brott
för vilket inte är föreskrivet
straff än fängelse två år. I praktiken
är
lindrigare
det, såvitt avser vuxna kvinnor,
endast om en kvinna har utsatts för våldtäkt
inom hälso- och sjukvården
och socialtjänsten
är oförhindrad
som personalen
Vid misstanke om brott mot den som är under 18 år
brottet.
att polisanmäla
har dock ytterligare
I sådana fall hindrar
gjorts i vårdsekretessen.
genombrott
inte

sekretessen

lämnar
brott

uppgifter

att personal inom hälso- och sjukvården
till polis och åklagare, under förutsättning

och socialtjänsten
att det är fråga om

4 eller 6 kap. brottsbalken.
verksamhet gäller samma sekretesskyrkans församlingsvårdande
lämna
till
rättsvårdande
det
uppgifter
regler när
gäller att
myndigheter som för
hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

enligt

För svenska

och förhindra
Intresset av att beivra våldsbrott
upprepat våld måste i vissa fall
få ta över den enskilda personens intresse av integritet och sekretess. Framför
allt gäller detta övergrepp
som riktar sig mot närstående, där våldet tenderar att
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upprepas och därvid också bli grövre. Det sätt
utgör en viktig faktor
som riktar sig mot kvinnor
Om hälso-

och sjukvården

och sociala

att det är mer eller mindre uppenbart
ett mycket allvarligt misshandelbrott,

myndigheter

vilket

i kampen

samhället

ser på våld
sådana
brott.
mot

förhåller

sig passiva trots

för dem att kvinnan

varit

utsatt

för t.ex.

blir detta en signal till såväl kvinnan som
samhället
inte
sig
sig mot henne. Det är
bryr
malmen, att
om att han förgriper
därför en viktig
och socialtjänsten,
markering
att hälso- och sjukvården
utan
hinder av sekretess, kan anmäla misstankar
oöverstigliga
om t.ex. livshotande
och annan allvarlig
misshandel
till rättsvårdande
myndigheter.
Vi föreslår att sekretesslagen ändras så att sekretess inte hindrar
och socialtjänsten

sjukvården

lämnar

uppgifter

till

att hälso- och
polis och åklagare, när det

misstanke

föreligger

om att en person utsatts för grov misshandel enligt 3 kap.
kvinnofridsbrott
respektive fridsbrott
enligt 4 kap. 4 a §
och grovt sexuellt utnyttjande enligt 6 kap. 3 § brottsbalken.
De

6 § brottsbalken,
brottsbalken
nämnda

brotten

har eller får enligt våra förslag ett minimistraff

år. Ett uppgiftslärrmande
ger en påtaglig
våld.
livsfarligt

risk

bör enligt

att våldet

vår mening framför

skall

upprepas

eller

på fängelse

ett

allt ske när det förelig-

när en kvinna

utsatts

för

bör samma Sekretessregler gälla i såväl offentlig
som privat
tjänst. Detsamma bör vara fallet även såvitt avser svenska kyrkans församlingsvårdande verksamhet.

Enligt

vår mening

Rättegångsbalken
Förslaget att hälso- och sjukvården och socialtjänsten skall ges större möjligheter att utan hinder av sekretess lämna ut uppgifter vid misstanke om allvarliga
till det s.k. frågevåldsbrott
till polis och åklagare bör också ses i förhållande
förbudet

i 36 kap. 5 § rättegångsbalken.

Detta begränsar

att ställa
allt personal

möjligheterna

framför
som tillhör vissa angivna yrkesgrupper,
Vi föreslår
får vika vid de brott där vi
att frågeförbudet
dvs. vid
enligt sekretesslagen,
föreslagit
av vårdsekretessen
en uppmjukning
och grovt sexuellt
kvinnofridsbrotten grov misshandel,
respektive fridsbrott

frågor
inom

till ett vittne
vårdsektorn.

utnyttjande.

Identitetsbyte
är särskilt komplicerad
av en begäran om fmgerade personuppgifter
när det gäller en kvinna som har små barn och kvinnan behöver skyddas mot
modern ensam och fadern
barnets far. I de fall vårdnaden om barnet anförtrotts
tillerkänts
till
med
barnet
bör det dock, enligt vår
domstol
inte
rätt
umgänge
av

Prövningen

mening,

inte

föreligga

hinder

för

att modern

och barnet

skall

få fingerade
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personuppgifter.
Om

och
ett barn har medgetts rätt att använda fingerade personuppgifter
barnets förälder
väcker talan om vårdnad eller umgänge med barnet kan tveksamhet uppstå om vilket forum som är det korrekta.
Vi föreslår ett förtydligade
för vårdnads- och umgängestvister
av den forumregel
som finns i 6 kap. 17 §
föräldrabalken.
innebär att Stockholms
Förslaget
tingsrätt skall vara behörig
domstol inte bara
fallet är idag
forum saknas, utan även när
när
annat
som
barnets verkliga
hemvist
inte kan fastställas
därför att barnet har medgetts

fingerade

personuppgifter.

Straffmätning
Nyligen

12

kapitel

har det genomförts
vid

praxis

m.m.

vissa grova

straffmätningsav domstolarnas
i kapitel 12 att regeringen låter

en undersökning
våldsbrott.
Vi föreslår

genomföra

och straffvärderesostraffmätning
en undersökning
av domstolarnas
än de allra grövsta. En sådan undersökning
nemang också vid andra våldsbrott
bör göras ur ett könsperspektiv.

Vi anser det angeläget att psykoterapeutisk
behandling kan ges
män som gör
till sexualbrott
eller andra våldsbrott
riktade mot kvinnor,
t.ex.
upprepad misshandel
har nyligen
Kriminalvårdsstyrelsen
mot en närstående.

sig skyldiga

presenterat
ett handlingsprogram
sexualbrottsdömda.
Programmet

för utbyggnad av behandlingsresurserna
för
tar dock inte sikte på män som döms för andra
har uppskattat
Kriminalvårdsstyrelsen
mot kvinnor.

riktade
av våldsbrott
att ca l 000 personer årligen ådöms fängelsestraff för sådana brott. Vi har inte
haft praktiska
möjligheter
att kartlägga vilka behov som finns när det gäller
behandling för dessa män och föreslår därför att regeringen uppdrar
Kriminaltyper

vårdsstyrelsen

att göra en sådan kartläggning.
samband därmed utarbeta ett handlingsprogram
kunna byggas ut.

Sexuella
Sexuella
våld

trakasserier

Undersökningar
arbetslivet

innehåller

i

skall

13

kapitel

våld, och i likhet med annat
är en form av könsrelaterat
i stor utsträckning
är sexuella trakasserier
ett dolt problem.

har dock

och inom

arbetsgivare

visat

att sexuella

trakasserier

inte alls är ovanligt

6 § jämställdhetslagen

utsätts för sexuella

trakasserier.

1991:433

verka för att

22 § jämställdhetslagen

ett klart förbud för arbetsgivaren
att trakassera en arbetstagare som
sexuella närmanden
från arbetsgivarens
sida. Endast den sistnämnda

bestämmelsen

i

utbildningsväsendet.
skall enligt

inte någon arbetstagare
awisat

bör

trakasserier

mot kvinnor

Varje

Kriminalvårdsstyrelsen
för hur denna behandling

är dock

sanktionerad

med skadeståndskyldighet.
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JämO har i en skrivelse

J ämställdhetsombudsmannen

pekat på

till regeringen

på arbetsplatvilket frågan om sexuella
av det sätt
skadeståndssanktionerade
förbueftersom
det
i
jämställdhetslagen,
reglerats
sen
i
sådana.
Vi
det i 22 § inte tar sikte på de sexuella trakasserierna
anser,
som
med en regel som i
bör kompletteras
likhet med JämO, att jämställdhetslagen
ansvarig för om en kvinna utsätts för
håller arbetsgivaren
vissa situationer
trakasserier

konsekvenser

Frågan är dock
av sina arbetskamrater.
bli föremål för utredning i särskild ordning.

trakasserier

sexuella

den bör därför

särskilt

Vissa

utsatta

kapitel

grupper

komplicerad,

och

14

Några grupper är särskilt sårbara när de utsätts för våld. I kapitel 14 belyser vi
äldre kvinnor och kvinnor med
situationen
för kvinnor med invandrarbakgrund,
kvinnor som utsätts för våld.
missbrukande
tonårsflickor
funktionshinder,
samt
i
med uppehållstillstånd
är hur man skall lösa problemet
Till
Sverige för en utländsk kvinna som här i landet utsätts för våld av sin man.
riskerar kvinnan att
följd av en praxis med s.k. uppskjuten invandringsprövning
utvisas härifrån om hon bryter upp från mannen, trots att han utsätter henne för
En angelägen

våld.

Den

män skall

rättstillämpningen

nuvarande

därför

föreslår

fråga

kunna

att frågan hur invandrade
tillförsäkras
rätten att

är enligt

vår mening

oacceptabel.

Vi

for våld

kvinnor

som utsätts
stanna här i landet utreds

av sina
i särskild

ordning.
Invandrarverket
nal-

har i olika

sammanhang

begärt tillgång

till

innehållet

i krimi-

beträffande
mannen, när man prövar frågan om uppeför en kvinna som kommit till Sverige som en s.k. snabb anknytbegäran är rimlig.
Vi anser att lnvandrarverkets

polisregister

eller

hållstillstånd

ning.

i misshandelsmiljöer

Barn

kapitel

15

som misshandlats har ett mycket stort behov av hjälp och stöd.
när det
av dessa barns behov och de svårigheter som föreligger
för
barn
villkoren
i
15
föreslår
kapitel
behoven,
gäller att möta
att
som växer
blir föremål för utredning i särskilt ordning. En sådan
upp i misshandelsmiljöer
Barn till

kvinnor

Med anledning

bör ha en bred ansats och, utifrån såväl flickors som pojkars perspekta upp olika frågor som rör barnens livssituation.
i olika avseenden, och
Tvister om vårdnad och umgänge är ofta komplicerade
för
våld
från barnets far. Inte
särskilt svår är situationen
när barnets mor utsatts

utredning
tiv,

om barns behov av nära och goda relationer
inom en familj
vika. Våld och övergrepp
Vi
medför nämligen en högst påtaglig fara för barnets psykiska välbefinnande.
det
gäller
restriktiv
bör vara
när
härav att domstolen
att
anser mot bakgrund
sällan
med

måste i dessa fall principen

både

modern

och

fadern

Sammanfattning

medge fadern

jemedlem.

vårdnad

Nuvarande

eller umgänge

lagstiftning,

i de fall han utövat
som tar sikte

våld mot någon familbästa, hindrar
inte

barnets

en sådan tillämpning.

Utbildningsfrågor

kapitel

Vi

utsträckning

har kartlagt

i vilken

läggande högskoleutbildningen
och poliser.
ger, jurister
liten omfattning
belyses

jämställdhet

16
våld

mot kvinnor
tas upp i den grundför socionomer,
läkare, sjuksköterskor,
psykolo-

Kartläggningen

visar

i utbildningarna.

Vi

och könsaspekter

att 1 kap. 5 § högskolelagen

att våld

i mycket
mot kvinnor
det
bör
klargöras
att
anser att
skall belyses i all högskoleutbildning
och föreslår

1992:1434

förtydligas

i detta avseende.

I examensordningen

anges poäng och mål för olika examina. För vissa högskoleutbildningar,
som mera direkt förbereder för speciella yrken, har examensVi föreslår att examensordningen
ordningen särskilda målbeskrivningar.
och
dess målbeskrivningar

för utbildningen
av de ovan berörda yrkesgrupperna
så att det klart framgår att våld mot kvinnor och andra könsaspekDetsamma bör gälla för polisutbildningen,
belysas i deras utbildning.

kompletteras,
ter skall
vilken dock
Vi

inte regleras

i examensordningen.

föreslår

att Högskoleverket
ges i uppdrag att följa utvecklingen
av hur
frågor om jämställdhet
mellan kvinnor
och män beaktas i undervisningen
vid
Verket bör regelbundet
våra högskolor.
till regeringen
läget.
rapportera
om
Det är mycket viktigt
inom socialtjänsten,
yrkesgrupper
att nu verksamma
hälso-

och sjukvården

med våld

miljoner
Våra

och rättsväsendet

fortbildas

Vi föreslår att staten under
mot kvinnor.
kr för sådan fortbildningsverksamhet.

i frågor som har samband
nästa budgetår avsätter tre

förslag

lämpligt
fattning
gärderna

berör sålunda många områden,
eller
men det är varken möjligt
Enligt vår uppatt inbördes rangordna förslagen efter angelägenhet.
behövs det åtgärder inom alla de områden som vi behandlar
och åt-

brådskar.
Våld och andra övergrepp mot kvinnor bör fortsättningsvis
inte vara en fråga som man helst förbigår
med tystnad. Det är i stället hög tid
samhällsproblem
det är.
att börja se våldet mot kvinnor
som det allvarliga
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1

Författningsförslag

till

Förslag
Lag om

föreskrivs

Härigenom
följande

i sekretesslagen

ändring

2 § sekretesslagen

14 kap.

att

1980:

100

1980:100

skall

ha

lydelse.

Nuvarande

Föreslagen

lydelse

lydelse

14 kap.
2 §
inte att uppgift i annat fall än som avses i 1 § lämnas till
behövs där för
myndighet,
om uppgiften
från
eller skiljande
förundersökning,
rättegång, ärende om disciplinansvar
Sekretess

anställning

hindrar

förfarande
vid myndigheten
rättsligt
mot
annat jämförbart
vid den myndighet där uppgiften
hans deltagande i verksamheten

eller

någon rörande
förekommer,
2. omprövning
kommer,

tillsyn
Sekretess

sakkunnig

av beslut

eller

åtgärd

av den myndighet

där uppgiften

före-

eller
över

eller

till

revision

hos den myndighet

inte att uppgift

hindrar

domstol

eller

där uppgiften

lämnas i muntligt

myndighet

som bedriver

eller skriftligt

förekommer.

yttrande

förundersökning

av
i brott-

mål.
Sekretess

arbetsplats
enligt

hindrar
lämnas

inte
till

delgivningslagen

verksamhet

om enskilds

Senaste lydelse

att uppgift
en myndighet,
1970:428.
telefonnummer

SFS 1994:86

och
adress, telefonnummer
om enskilds
där
för
uppgiften
delgivning
behövs
om
hos myndighet
telesom driver
får dock, om den enskilde hos myndig-

Uppgift

30

Författningyörslag

Nuvarande

Föreslagen

lydelse

lydelse

skall hållas hemligt och uppgiften omfattas av
att abonnemanget
enligt 9 kap. 8 § tredje stycket, lämnas ut endast om den myndighet
som begär uppgiften finner att det kan antas att den som söks för delgivning
håller sig undan eller att det annars finns synnerliga skäl.

heten begärt
sekretess

Sekretess

inte att uppgift som angår misstanke om brott lämnas till
eller annan myndighet
polismyndighet
som har att ingripa
kan antas föranleda
föreskrivet
för
brottet
och
detta
fängelse
är
om

hindrar

åklagarmyndighet,
mot brottet,
annan påföljd

än böter.

som omfattas av sekretess enligt 7 kap. 1-6, 33 och 34 §§,
8 kap. 8 § första stycket, 9 eller

För uppgift som omfattas av sekretess enligt 7 kap. 1-6, 33 och 34 §§,
9 eller
8 kap. 8§ första stycket,

15 § eller

8 §

15 § eller

9 §

För uppgift

9 kap.

4 eller

7

9 kap. 4 eller

första

eller

första

eller

andra

stycket gäller

andra

stycket gäller

skrivs

i fjärde

skrivs

i fjärde

andra

stycket eller

vad som förestycket endast såvitt

angår misstanke
inte är föreskrivet

om brott för vilket
straff
lindrigare

andra

stycket

7

8 §

eller

9 §

vad som förestycket endast såvitt

angår misstanke
inte är föreskrivet

om brott för vilket
straff
lindrigare

än fängelse

hindrar

än fängelse

hindrar

sekretess

33 eller

sekretess

33 eller

i två år. Dock
enligt 7 kap.

34 § inte att uppgift som angår misstanke om brott enligt
4 eller 6
brottsbalken

mot någon som
arton år länmas till
åklagarmyndighet eller polismyndig-

kap.
inte

fyllt

har

i två år. Dock
enligt 7 kap.

34 § inte att uppgift som angår misstanke om brott enligt
4 eller 6

kap. brottsbalken

fyllt arton
åklagarmyndighet
inte

har

mot någon som
år lämnas till
eller

polis-

myndighet. Inte heller hindrar sekre4 eller 33 § att
7 kap.

het.

tess enligt

uppgift som angår misstanke
om
4 kap. 4 a §
brott enligt3 kap. 6
eller 6 kap. 3 § andra

stycket brotts-

balken lämnas till åklagarmyndighet
eller polismyndighet.

Tredje och fjärde styckena gäller inte uppgift

som omfattas

av sekretess

enligt

9 kap. 9 § första
Sekretess

uppgift
alkohol,

stycket.
enligt 7 kap. 1 § och 4 § första

och tredje

om enskild,
som inte fyllt arton år eller
narkotika
eller flyktiga
lösningsmedel,

lämnas från myndighet
sådan myndighet,

behandling

eller

inom hälso- och sjukvården

som fortgående
eller

närstående

och socialtjänsten

om det behövs för att den enskilde
annat stöd. Detsamma gäller i fråga

om gravid kvinna eller närstående till henne,
insats till skydd för det väntade barnet.

styckena hindrar

skall

inte att

missbrukar
till
till

nödvändig

denne
annan
vård,

om lämnande av uppgift
för en nödvändig
det
behövs
om

31
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Förslag

till

Lag

ändring

om

föreskrivs

Härigenom

att

i rättegångsbalken
36 kap.

5 § rättegångsbalken

skall

ha följande

lydelse.
Nuvarande

lydelse

Föreslagen

lydelse

36 kap.
5
Den

1980:

som till följd av 2 kap. l eller
100 eller någon bestämmelse,
till

2§

eller

3 kap.

1 § sekretesslagen

i något av dessa lagrum, inte får lämna en uppgift får inte höras som vittne om denna utan tillstånd
från den myndighet
i vars verksamhet
uppgiften har inhämtats.
Advokater,

läkare,

psykoterapeuter,

tandläkare,

kuratorer

vilken

barnmorskor,

hänvisas

sjuksköterskor,

psykologer,

vid familjerådgivningsbyråer,

som drivs av kommuoch deras biträden
samfálligheter,

eller kyrkliga
församlingar
ner, landsting,
får höras som vittnen om något som i denna deras yrkesutövning
anförtrotts
dem eller som de i samband därmed erfarit, endast om det är medgivet i lag
eller den, till vars förmån tystnadsplikten
gäller, samtycker till det. Den som
till

följd av 9 kap. 4 § sekretesslagen

inte får lämna uppgifter

som vittne om dem endast om det är medgivet
förmån sekretessen gäller samtycker till det.

höras

Rättegångsombud,
anförtrotts
Utan

biträden

eller försvarare

dem för uppdragets

fullgörande

hinder

som avses där får
i lag eller den till vars

får höras som vittnen om vad som
endast om parten medger det.
Utan hinder
av vad som sägs i

av vad som sägs i
andra eller tredje stycket är andra än

andra eller tredje stycket är andra än

försvarare

försvarare

angående
föreskrivet

att vittna i mål
för vilket
inte är

skyldiga
brott,

lindrigare

straff

än fáng-

else i två år.

2 Senaste lydelse

angående
föreskrivet

skyldiga
brott,

för

lindrigare

att vittna i mål
vilket
inte är
straff

else i två år. Utan hinder

SFS 1992:340

än fäng-

av vad som

32

Författningsförslag

Nuvarande

lydelse

lydelse

Föreslagen

sägs i andra stycket är läkare, tandläkare, barnmorskor,
.sjuksköterskan

psykologer,
rer

vid

kurato-

psykoterapeuter,

familjerádgivningsbyráer,

landsting,
som drivs av kommuner,
eller kyrkliga samfälligförsamlingar
heter, och deras biträden
vittna

även

enligt

i mål

kap. 6

6 kap. 3 § andra

skyldiga att
brott

angáende

4 kap. 4 a § eller
stycket brottsbal-

ken.
Om tystnadsplikt

kyrkliga

ämbetet

för den som i Svenska
som präst finns föreskrifter

Den som inom något
som i sådant samfund

annat trossamfund
intar motsvarande

kyrkans

ordning

har vigts

i 36 kap. kyrkolagen

än Svenska

kyrkan

till

det

1992:300.

är präst

eller

den

ställning får inte höras som vittne om
erfarit
bikt eller själavårdande
samtal.
han
eller
hon
har
under
som
eller 2
Den som har tystnadsplikt
enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen

något

kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen

som
som vittne om förhållanden
i nämnda paragrafer.
tystnadsplikten
avser endast i den mån det föreskrivs
Om någon enligt vad som sägs i denna paragraf inte får höras som vittne om
ett visst förhållande,
biträtt
tystnadsplikt

får höras

äga rum med den som under
eller översättning.

får vittnesförhör
med tolkning

inte heller

Författningsförslag

3.

Förslag

till

Lag

ändring

om

Härigenom
Nuvarande

föreskrivs

i föräldrabalken

att 6 kap. 17 § föräldrabalken

lydelse

skall ha följande

Föreslagen

lydelse.

lydelse

Frågor om vårdnad eller umgänge
tas upp av rätten i den ort där barnet
har sitt hemvist. Sådana frågor
kan

Frågor om vårdnad eller umgänge
tas upp av rätten i den ort där barnet
har sitt hemvist. Om barnet har med-

tas upp även i samband med äktenskapsmål. Om det inte finns någon

enligt
getts fingerade personuppgifter
1991:483
lagen
om fingerade personuppgifter
tas frågorna
upp av

behörig

domstol,

tas frågorna upp av
tingsrätt.

Stockholms

Stockholms
vårdnad

tingsrätt.

och umgänge

Frågor
om
kan tas upp

även i samband med äktenskapsmål.
Om

det

inte

domstol,
holms

finns

tas frågorna
tingsrätt.

någon

behörig

upp av Stock-

Frågor

om vårdnad som avses i 4-8 och 10 §§ samt 10 b § andra stycket samt
om umgänge som avses i 15 § handläggs i den ordning som är föreskriStår barnet under vårdnad av båda föräldrarna
eller en av
ven för tvistemål.
dem och är föräldrarna
överens i saken, får de väcka talan genom gemensam

frågor

ansökan.

Övriga frågor om vårdnad handläggs i den ordning som gäller för domstolsärenden.
I mål om vårdnad kan underhållsbidrag
Dom i mål om vårdnad eller umgänge
om parterna

3 Senaste

är överens

lydelse

i saken.

SFS 1994:1433

för barnet
får meddelas

yrkas utan stämning.
utan huvudförhandling,

33

Författninggörslag

34

4.

Förslag

till

Lag

ändring

om

i brottsbalken

i fråga om brottsbalken
skall
§
upphöra att gälla,
4
dels att 6 kap.
4 kap. 1-3, 5 och 7 §§, 5 kap. 3 och 5 §§, 6 kap.
dels att 3 kap. 5
11-13 §§, 29 kap. 2 § och 35 kap. 4 § skall ha följande lydelse,
föreskrivs

Härigenom

Föreslagen

lydelse

Nuvarande

4 kap. 4 a

en ny paragraf,

skall införas

dels att det i brottsbalken
de lydelse.

1-3,

av följan-

lydelse

3 kap.

5§
Den

kroppsskada,
eller försätter

honom i vanmakt

annat sådant tillstånd,
till fängelse
handel
eller,
eller

Den

tillfogar

annan person
sjukdom eller smärta

som

kroppsskada,
eller

eller

försätter

tillfogar

sjukdom
henne

aiman person
eller smärta
eller

honom

i

eller annat sådant tillstånd,
till fängelse i
döms för misshandel
är
eller,
högst två år
om brottet
vanmakt

döms för missi högst

som

två år

om brottet är ringa, till böter
fängelse i högst sex månader.

ringa, till böter eller fängelse i högst
sex månader.
4 kap.
1§

Om

någon

bortför

eller

bemäktigar
inspärrar

sig samt
barn eller

annan med uppsåt att skada honom
till liv eller hälsa eller tvinga honom

tjänst eller att öva utpressning,
till fängelse
dömes för människorov
på viss tid, lägst fyra och högst tio

till

år, eller på livstid.

Den som bemäktigar sig samt bortför eller inspärrar barn eller annan
med uppsåt att skada henne eller
honom till liv eller hälsa eller tvinga
henne eller honom till tjänst eller att
döms för männiöva utpressning,
skorov till fängelse på viss tid, lägst
livsfyra och högst tio år, eller
tid.

4 Senaste lydelse

1993:207

Författningsförslag

Nuvarande

lydelse

Är brottet

mindre grovt,
i högst sex år.

fängelse

dömes till

Föreslagen

lydelse

Är brottet

mindre

fängelse

grovt,
i högst sex år.

döms till

4 kap.
2§
Den som i annat fall än i 1 § sägs
någon friheten,
genom att

Den som i annat fall än i 1 § sägs
någon friheten,
genom att

berövar

bortföra

eller

inspärra

honom

berövar

eller

bortföra

eller

inspärra

henne

eller

på annat sätt, dömes för olaga frihetsberövandetill
fängelse, lägst ett

honom

och högst tio år.
Är brottet mindre

lägst ett och högst tio år.
Är brottet mindre grovt, döms till
böter eller fängelse i högst två år.

böter

eller på annat sätt, döms för
till fängelse,
olaga frihetsberövande

grovt, dömes till
fängelse i högst två år.

eller

4 kap.
3
Den som, i annat fall än som avses
i 1 eller 2
genom olaga tvång eller
vilseledande,
föranleder
att någon
kommer

i krigs-

eller arbetstjänst
eller annat sådant tvångstillstånd eller
förmår någon att bege sig till eller
stanna kvar på utrikes ort, där han
kan befaras bli utsatt för förföljelse
eller utnyttjad för tillfälliga
sexuella
förbindelser
i nödläge,

nödläge

eller
döms

till

annat sätt råka
för försättande
i

fängelse,

lägst ett och

högst tio år.
Är brottet mindre
böter

eller

grovt, dömes till
fängelse i högst två år.

5 Senaste lydelse

1984:399

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

eller
eller

stanna kvar på utrikes ort, där hon
eller han kan befaras bli utsatt för

förföljelse
ga

sexuella

ellerutnyttjad
förbindelser

förtillfällieller

på

annat sätt råka i nödläge, döms for
försättande
i nödläge till fängelse,

lägst ett och högst tio år.
Är brottet mindre grovt, döms till
böter eller fängelse i högst två år.

36

Författningsförslag

Nuvarande

Föreslagen

lydelse

lydelse

4a§
En man som mot en närstående
kvinna
närstående
tidigare
eller
använder våld eller hot om våld eller
henne för annan jysisk eller
ägnad att varak-

utsätter

psykisk påverkan,
tigt kränka

kvinnans

integritet

och

skada hennes självkänsla, döms för
kvinnøfrialsbrøtt till fängelse i lägst
ett och högst sex år.
Om en man handlar som anges i
första stycket mot en annan man,
så mot
eller om en kvinna handlar
en annan kvinna eller mot en man,
till straff som där
döms för jiitlsbrott
anges.
4 kap.
5§°
Om någon lyfter vapen mot annan
eller eljest hotar med brottslig gär-

Den som hotar att använda våld
hotar med brottslig
eller annars

ning på sätt som är ägnat att hos den
hotade framkalla allvarlig fruktan för
egen eller annans säkerhet till person

gärning på sätt som är ägnat att hos

eller egendom, döms för olaga hot
till böter eller fängelse i högst ett år.

Är brottet grovt, döms till fängelse,
lägst sex månader och högst fyra år.

den hotade framkalla

olaga

hot till

1993:207

fruk-

böter

eller

fängelse

i

högst ett âr.
Är brottet grovt, döms för grovt
olaga hot till fängelse, lägst sex
månader

° Senaste lydelse

allvarlig

tan för egen eller annans säkerhet till
döms för
eller egendom,
person

och högst fyra år.

37
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lydelse

Föreslagen

lydelse

Nuvarande

av om brottet är
särskilt
beaktas om hotet
skall
grovt
utövats med livsfarligt
vapen eller
Vid bedömande

har en särskilt

farlig

särskilt

avsett
en
eller riktats

annars
gärning

mot någon som
utsatt ställning.

4 kap.
7
Den

som

eller

ning,

antastar

skottlossning,

stenkast-

Den

som

eller

handgripligen

genom
teende ofredar

annat hänsynslöst
eljest ofredar arman, döms

oljud

beteende

handgripligen
eller

antastar
be-

annat hänsynslöst
eller trakasserar

nan, döms för ofredande till
eller fängelse i högst ett år.

för ofredande till böter eller fängelse
i högst ett år.

anböter

5 kap.
3 §
Den som smädar annan genom
kränkande tillmäle eller beskyllning

Den som
nedsättande

eller genom annat skymfligtbeteende
mot honom, dömes, om gärningen

ning

är belagd med straff
2

for förolämpning

enligt
till

l eller
böter.

eller

beteende
döms,
med

lydelse

1993:207

annan genom
eller beskyll-

genom annat kränkande
mot henne eller honom,

är belagd
om gärningen
för
straff enligt l eller 2

förolämpning

7 Senaste

smädar
uttalande

till

böter.

Författningsförslag

38

Nuvarande

Föreslagen

lydelse

Är brottet

Är brottet

grovt, dömes till böter
fängelse i högst sex månader.

eller

lydelse

eller fängelse

grovt, döms till böter
i högst sex månader.

5 kap.

5§
Brott som avses i 1-3 §§ får inte
åtalas av annan än målsägande. Om
målsäganden
anger brottet till åtal

Brott som avses i 1-3 §§ får inte
Om
åtalas av annan än målsägande.
målsäganden anger brottet till åtal

och åtal av särskilda skäl anses påkallat ur allmän synpunkt, får dock

kallat

åklagaren

åtala för

åklagaren
förtal

förtal

förtal,

och grovt

för

mot någon med
på hans ras, hudfärg,
eller etniska ursprung eller

förolämpning
nationella

trosbekännelse,

mot

och grovt

förtal,

hans eller

mot någon i eller
hennes myndighets-

utövning,
förolämpning
anspelning

mot någon med
på hans eller hennes kön,

läggning,
ras, hudfárg, naeller
eller etniska ursprung
trosbekännelse.

sexuella
tionella

eller

förolämpning

åtala för

förolämpning

mot någon i eller

förolämpning

för hans myndighetsutövning,

anspelning

och åtal av särskilda skäl anses påur allmän synpunkt, får dock

någon

med

anspelning pá att han har homosexuell läggning.
får åtal väckas av den avlidnes efterlevande
mot avliden,
skäl
fader, moder eller syskon samt, om åtal av särskilda
make, bröstarvinge,
allmän
åklagare.
påkallat
synpunkt,
anses
ur
av
sig på en
Innebär brott som avses i 1-3 §§, att någon genom att förgripa
främmande
vistas
i
eller
Sverige
främmande
statsöverhuvud
på
makts
en
som
Har

förtal

riktats

i Sverige
makts representant
åtalas av åklagare utan hinder
dock inte ske utan förordnande
gat därtill.

8 Senaste lydelse

1987:610

makten, får brottet
den främmande
i första stycket. Åtal får
av vad som föreskrivs
av regeringen eller den regeringen har bemyndi-

har kränkt

Författningsförslag

lydelse

Föreslagen

lydelse

Nuvarande

6 kap.

1§°
Den som tvingar annan till samlag
sexuellt umeller därmed jämförligt
gänge genom våld eller genom hot

sig samlag
En man som tilltvingar
sexuellt
utnyttjar
eller på annat satt
en kvinna genom våld eller genom

som innebär eller för den hotade
framstår som trängande fara, döms

hot som innebär eller för kvinnan
framstår som trängande fara, döms
till fängelse, lägst två
för våldtäkt

för

våldtäkt

till

lägst två

fängelse,

sex år. Lika med våld
försätta
någon i vanmakt
att
anses
eller annat sådant tillstånd.
och

högst

Är

brottet med hänsyn till våldets
övrigt att anse som mindre allvarligt,
Är brottet grovt, döms för grov

lägst fyra och

och högst sex år. Med våld jåmstålls
att försätta en kvinna i medvetslöshet
annat hjälplöst tillstånd.
För våldtäkt döms också en man
som anges i första
som handlar

eller

stycket mot en annan man och en
kvinna som handlar så mot en annan
kvinna eller mot en man.
i
eller hotets art och omständigheterna
döms
fängelse i högst fyra år.
Ar

grovt, döms för grov
till fängelse, lägst fyra och

brottet

våldtäkt

våldtäkt
till fängelse,
högst tio år. Vid bedömande av om
brottet är grovt skall särskilt beaktas,

högst tio år. Vid bedömande av om
brottet är grovt skall särskilt beaktas,

om våldet var livsfarligt eller om den
som har begått gärningen tillfogat

om våldet var livsfarligt eller om den
som har begått gärningen tillfogat

allvarlig
dom eller,
gångssättet

skada eller

allvarlig

med hänsyn till
eller

ofrets

låga

eller armars, visat särskild
löshet eller råhet.

9 Senaste lydelse

1992:147

sjuk-

tillvägaålder

hänsyns-

allvarlig
dom

skada eller
eller,

allvarlig
hänsyn

sjuktill

eller annars, visat
hänsynslöshet eller råhet.

tillvägagångssättet
särskild

med

40

Författningsförslag

Nuvarande

lydelse

Föreslagen

lydelse

6 kap.

Den som, i annat fall än som avses
genom olaga tvång förmår

i 1

någon till sexuellt umgänge, döms
för sexuellt tvång till fängelse i högst

Den som sexuellt utnyttjar
någon
som är under femton år, döms för
våldtäkt mot barn till fängelse, lägst
två och högst sex är.

två år.
Är brottet med hänsyn till särskilda

Om den som har begått gärningen
visat särskild hänsynslöshet eller om

omständigheter

brottet

allvarligt,

annars är att anse som grovt,
döms för grovt sexuellt
tvång till

fängelse,

lägst

högst fyra

är.

sex månader

fyra

att anse som mindre
döms till fängelse i högst

år.

och
Är

brottet

grovt, döms för
mot barn till fängelse,

våldtäkt

grov
lägst

Ara och högst tio år. Vid bedömande
av om brottet är grovt skall särskilt
beaktas, om den som har begått gärvåld eller hot om
ningen använt

brottslig

eller

gärning

tillfogat

varlig

skada eller allvarlig

eller,

med hänsyn

ning till
ålder

barnet

eller

till

eller

sin

° Senaste

lydelse

1992:147

anknyt-

barnets

visat
annars,
hänsynslöshet eller rähet.

all-

sjukdom

låga

särskild

Författningsjijrslag

Nuvarande

lydelse

Föreslagen

lydelse

6 kap.
3
Den som förmår annan till sexuellt
missumgänge genom att allvarligt
bruka hans eller hennes beroende
döms

ställning

jande

till

Detsamma

for sexuellt

fängelse

i högst

utnytttvå

år.

gäller den som har sexu-

ellt umgänge

otillbörligt

med annan genom att
utnyttja att denne befinner

sig i vanmala

eller

annat hjälplöst

tillstånd

lider

av en psykisk

eller

störning.

Den som, i annat fall än som avses
eller 2
sexuellt utnyttjar annan
olaga
tvång eller genom att
genom
missbruka
hennes eller
allvarligt
i

hans

beroende

sexuellt

ställning

utnyttjande

till

högst två år. Detsamma

döms

för

fängelse
gäller

i

den

sätt sexuellt
som pd ett otillbörligt
utnyttjar en person som befinner sig
i medvetslöshet
eller annat hjälplöst
tillstånd

eller

lider

av en psykisk

störning.
F är sexuellt utnyttjande döms även
den som, i annat fall än som avses
i 1 eller 2
sexuellt utnyttjar
en
person som är under arton år och
som är hans eller hennes avkomling
eller står under hans eller hennes

fostran eller för vars värd eller tillsyn han eller
Om den som har begått gärningen
visat särskild hänsynslöshet eller om
brottet

armars är att anse som grovt,
döms för grovt sexuellt utnyttjande
till fängelse, lägst sex månader och
högst sex år.

" Senaste lydelse
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hon har att svara på

grund av myndighets beslut.
Om den som har begått gärningen
visat särskild

hänsynslöshet

eller om
brottet annars är att anse som grovt,
döms för grovt sexuellt utnyttjande
till fängelse, lägst ett och högst sex
år.
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Nuvarande

Föreslagen

lydelse

lydelse

4 §

6 kap.

umgänge med
den som är under arton år och som
eller står under
är hans avkomling
hans fostran eller för vars vård eller
Har

någon

sexuellt

tillsyn han har att svara på grund av
myndighets beslut, döms för sexuellt

utnyttjande av underåtig till fängelse
i högst fyra år. Detsamma skall gälla
om någon, i annat fall än som avses
sexuellt
har
i detta kapitel
,
umgänge med barn under femton år.

förut

Om den som har begått gärningen
visat särskild hänsynslöshet mot den
underárige eller om brottet pá grund
av dennes låga ålder eller annars är
att anse som grovt, skall dömas för
gro vt sexuellt utnyttjande av underårig till fängelse, lägst två och högst
åtta år.
6 kap.
7
Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör barn
under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling
till böter eller fängelse i
döms för sexuellt ofredande
med sexuell innebörd,

högst två år.

z Senaste lydelse
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Författningsförslag

Nuvarande
För

lydelse

sexuellt

Föreslagen

ofredande

lydelse

döms

eller
även den som genom tvång, förledande
påverkan förmår någon som har fyllt femton men inte arton år
annan otillbörlig
att företa eller medverka i en handling med sexuell innebörd,
om handlingen är
bild eller utgör en posering i annat fall
ett led i framställning
av pornografisk
än när det är fråga om framställning
av en bild.
skall gälla, om någon
Detsamma
Detsamma skall gälla, om någon
blottar sig för annan på sätt som är
blottar sig för arman på sätt som är
att väcka anstöt eller eljest
ett upgenom 0rd eller handling
penbart sedlighetssårande sätt upp-

ägnat att kränka hennes eller hans
eller annars genom ord
integritet
eller handling med sexuell innebörd

träder

ofedar eller trakasserar

ägnat

anstötligt

Ansvar

mot annan.

som i detta kapitel är föreför gärning som begås mot

annan.

någon under viss ålder skall ådömas

som i detta kapitel är föreskrivet för gärning som begås mot
någon under viss ålder skall ådömas

även den som inte insåg men hade
skälig anledning anta att den andre

skälig anledning

skrivet

uppnått

sådan ålder.

För försök
täkt,

tvång,
sexuellt

jande

tvång,

grov våldgrovt sexuellt

sexuellt

utnyttjande,
utnyttj ande, sexuellt

av underårig,

utnyttjande

grovt

av underårig,

Senaste lydelse
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även den som inte insåg men hade
anta att den andra

personen

till våldtäkt,

sexuellt

Ansvar

grovt
utnyttsexuellt

koppleri

inte uppnått

För försök

sådan ålder.

till våldtäkt,

grov våldmot bam, grov våldtäkt
mot barn, sexuellt utnyttjande, grovt
sexuellt
och
koppleri
utnyttjande,

täkt, våldtäkt

grovt koppleri döms till ansvar enligt
vad som föreskrivs
i 23 kap. Det-
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Nuvarande

samma gäller i fråga om förberedelse
till våldtäkt,
och stämpling
grov
barn,
våldtäkt
våldtäkt,
mot
grov

och grovt koppleri döms till ansvar
i 23 kap.
enligt vad som föreskrivs
i
fråga
Detsamma gäller
om förbereoch

delse
grov

stämpling

mot barn, grovt sexuellt uteller
nyttjande och grovt koppleri
sådant
underlåtenhet
att avslöja

våldtäkt

våldtäkt,

till

grovt sexuellt utnyttoch grovt kopple-

våldtäkt,

lydelse

Föreslagen

lydelse

jande av underårig

brott.

ri.

Är vid sexuellt

derårig

dra meningen

eller försök
vid

brott

eller

enligt

7 § första

i ålder

till sådant

Är vid våldtäkt mot barn enligt 2 §
andra stycket eller försök till sådant
ofredande
brott eller vid sexuellt

ofredande

enligt

utnyttjande av unstycket an-

4 § första

enligt

sexuellt

i ålder

stycket skillnaden

och utveckling

mellan

7 § första

stycket

och utveckling

skillnaden
mellan

den

som har begått gärningen och barnet
ringa, får åtal väckas av åklagaren
endast om åtal är påkallat ur allmän

den

som har begått gärningen och barnet
får åtal väckas av åklagaren
endast om åtal är påkallat ur allmän

ringa,

synpunkt.

synpunkt.
29 kap.

omständigheter

Såsom försvarande

vid bedömningen

skall,
av straffvärdet
beaktas
särskilt

sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp,
avsett att brottet skulle få betydligt
om den tilltalade
fått,
det faktiskt
2. om den tilltalade

° Senaste lydelse
Senaste lydelse

visat

1994:1499
1994:306

särskild

hänsynslöshet,

allvarligare

följder

vid
än
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Nuvarande

Föreslagen

lydelse

lydelse
eller särskilda

3. om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning
svårigheter
att värja sig,
4. om den tilltalade
grovt utnyttjat sin ställning eller i övrigt
särskilt förtroende,
5. om den tilltalade
tvång, svek
allvarligt
roende

förmått
eller

någon

missbruk

annan att medverka
av dennes ungdom,

missbrukat

till

brottet

oförstånd

ett

genom
eller be-

ställning,

6. om brottet utgjort ett led i en brottslig verksamhet
som varit särskilt nogden tilltalade
och
i
vilken
spelat
eller
bedrivits
i
omfattning
stor
grant planlagd
en betydande roll, eller
7. om ett motiv för brottet varit att
eller
kränka en person, en folkgrupp
sådan
grupp av personer på
en annan
grund av kön, ras, hudfárg, natio-

7. om ett motiv för brottet varit att
eller
kränka en person, en folkgrupp
sådan
grupp av personer på
en annan
nationellt
av ras, hudfärg,
eller etniskt ursprung, trosbekärmelse
eller annan liknande omständighet.

grund

nellt

eller

etniskt

bekännelse

eller

trosursprung,
liknande

annan

omständighet.
35 kap.
4 §13
tiderna skall räknas från den dag brottet begicks. Förutsätts
inträtt, skall tiden räknas
påföljd
att viss verkan av handlingen
av
från den dag då sådan verkan inträdde.
Vid brott som avses i 6 kap. 2 §
Har brott som avses i 6 kap. 1-4
till sådana
eller försök till sådant brott skall de
och 6 §§ eller försök
De i 1 § bestämda

för ådömande

brott

begåtts mot barn under femton
de i l § bestämda tiderna

skall

år

räknas

fyller

från

den

eller skulle

dag målsäganden
ha fyllt

Om vid bokföringsbrott,
från

brottet

betalningar,

har försatts
skall

3 Senaste lydelse

tiden

femton

i 1 § bestämda
den
skulle

dag

tiderna

målsäganden

ha fyllt

femton

räknas

från

fyller

eller

år.

år.

inom fem år
är ringa, den bokföringsskyldige
som
i konkurs,
fått eller erbjudit ackord eller inställt sina
räknas

1994:1499

från den dag då detta skedde.

Författningsförslag

Förslag

till

Lag

om

ändring

bud

mot

omskärelse

föreskrivs

Härigenom

i lagen 1982:316

i fråga

om

av

kvinnor

lagen

1982:316

med

med förbud

för-

mot

om-

av kvinnor
dels att lagen skall ha den rubrik

skärelse

dels att l och 2 §§ skall

Lag med

förbud

Nuvarande

lydelse

mot

som anges i det följande
ha följande lydelse.

könsstympning

av kvinnor

Föreslagen

lydelse

1§
Ett

Ett

i de kvinnliga
yttre
i syfte att stympa dessa
åstadkomma
andra bestående

ingrepp

eller

förändringar
inte utföras,
till

lämnats

av dem omskärelse

i de kvinnliga
yttre
i syfte att stympa dessa
andra bestående
åstadkomma

ingrepp

könsorganen

könsorganen

eller

förändringar av dem könsstympning
får inte utföras, oavsett om samtycke

får

oavsett om samtycke har
ingreppet eller inte.

har länmats till

ingreppet

eller inte.

2§
Den som bryter

fängelse i högst
omständigheterna

mot 1 § döms till
år eller,
om
mildrande,
till
är

två

Den som bryter mot 1 § döms till
fängelse i högst fyra år.

böter.
Om

brottet

har medfört

svårkroppsskada,
eller i annat

allvarlig

livsfara,

sjukdom

fall inneburit

ligen hänsynslöst

ett synnerbeteende skall det
brott

bedömas

som grovt. För grovt
döms till fängelse, lägst ett och högst

Om brottet har inneburit

hänsynslöst
dömas
döms

beteende

ett särskilt
skall det be-

som grovt. För grovt brott
till fängelse, lägst två och

högst tio år.

tio år.
För försök

döms till

23 kap. brottsbalken.

ansvar enligt

För försök, förberedelse

och stämp-

underlåtenhet
att avslöja
brott döms till ansvar enligt 23 kap.
brottsbalken.

ling eller
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Förslag

till

Lag

ändring

om

föreskrivs

Härigenom
följande

att

i högskolelagen
1 kap.

5 § högskolelagen

1992:
1992:1434

1434
skall

ha

lydelse.

Nuvarande

Föreslagen

lydelse

lydelse

1 kap.
5 §
I högskolornas

jämställdhet
alltid

verksamhet

mellan kvinnor

skall

och män

jämställdhet
alltid

iakttas.

Högskolorna

I högskolornas

bör vidare

och för internationella

i sin verksamhet

förhållanden.

främja

iakttas

verksamhet

mellan kvinnor

skall

och män

och främjas.

förståelsen

för andra länder
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Inledning

1

Kommissionens

direktiv

Kvinnovåldskommissionen

har tillkallats
för att utifrån ett kvinnoperspektiv
göra
våld
kvinnor
och
föreslå
för
frågor
rör
åtgärder
översyn
mot
att
en
av
som
motverka
sådant våld. Det perspektiv
sin
i
de
utgångspunkt
utsatta
som tar
kvinnornas
situation har enligt direktiven
hittills varit eftersatt. Åtgärder för att
komma

till rätta med detta våld berör,

anförs det i direktiven,

naturligen

i första

hand de utsatta kvinnorna
och deras barn samt de män som utövar våldet. Det
betonas vidare att åtgärderna i stor utsträckning måste beakta orsakerna till att
våld mot kvinnor uppstår. Förlegade uppfattningar
om mäns makt över kvinnor
för uppkomsten
Frågor som rör våld
är en förutsättning
av våld mot kvinnor.
kvinnor
har
således
samband
mellan kvinnor
med
frågor
jämställdhet
mot
ett
om
och män, maktfördelning
mellan könen och mäns syn på kvinnor.

Frågor

på bred
kvinnor

om våld mot kvinnor spänner över ett brett område och måste angripas
front. Utifrån
en allmän översyn av olika insatser som rör våld mot
kan ett mer samlat syn- och förhållningssätt
till detta våld presenteras

och förslag

till

åtgärder

sägs det i direktiven.
olika

myndigheters

för att motverka

och undanröja

detta våld läggas fram,

Förslagen som läggs fram kan gälla både regelverk och
handläggning
av dessa frågor, liksom stöd till de utsatta

kvinnorna

och insatser riktade

kan finnas

såväl inom socialtjänsten

till de misshandlande

männen.

av åtgärder
som inom rätts-

Behov

och hälso- och sjukvården

väsendet.
Kommissionen

har haft till uppgift att närmare studera de sociala myndighetererfarenheter
och
Erfarenhandläggning
nas
av frågor som rör våld mot kvinnor.
heterna visar att det också inom hälso- och sjukvården finns ett behov av insatser till stöd för kvinnor
som utsatts för våld. Det gäller både i de direkta kontakterna
direktiven
eller flera

förelåg,

med dessa kvinnor
borde

s.k. våldtäktskliniker
närmare

och i samarbetet

kommissionen

närmare

med andra myndigheter.

studera

lämpligheten

och, om ett behov av att inrätta
för en sådan verksamhet.
ange förutsättningarna

Enligt

i att inrätta en
sådana kliniker
Denna

fråga
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har
redovisas med förtur, och Kvinnovåldskommissionen
enligt direktiven
och
våldtagits
Ett centrum för kvinnor
frågan i delbetänkandet
behandlat
som
1994.
avlämnades
i
1994:56,
SOU
misshandlats
mars
som
En särskild fråga som berör både socialtjänsten och hälso- och sjukvården är
skulle

regler om sekretess och tystnadsplikt påverkar personalens möjligheter att polisanmäla våldsbrott
mot kvinnor som söker hjälp eller vård. Sekretessreglerna kan skapa en osäkerhet hos personalen om hur den skall agera för
att hjälpa en kvinna som har vänt sig till den, särskilt i fråga om att göra en
hur gällande

kontaksom kvinnan inte vågar stå for själv, men också i fråga om
uppdrag
terna med andra myndigheter. Det har därför ingått i Kommissionens
öka
sekretessbestärnmelserna
i
ändringar
möjligheterna
att genom
att överväga

polisanmälan

stöd.
att ge kvinnor
som utsätts för våld effektivt
och allmän
utvärdering
angeläget att också göra en
Det är enligt direktiven
bestämmelser
och näraliggande
översyn av hur bestämmelserna
om sexualbrott
bör också ske av om de olika rekvisiten
En utvärdering
tolkats och tillämpats.

förutsättningarna

är adekvat

bestämmelser

i brottsbalkens

med hänsyn tagen till de
har gett uttryck för när det
och på våld
och män i allmänhet

utformade

sammanhang

i olika
som statsmakterna
kvinnor
mellan
jämställdhet
på
synen
i
kvinnor
synnerhet.
mot
Det har gått mer än tio år sedan Sexualbrottsutredningen

värderingar

gäller

betänkande,

vilket

föranledde

olika

ändringar

avlämnade

i sjätte kapitlet

sitt huvud-

brottsbalken.

I

påpekas att det, under den tid som gått sedan dess, skett ytterligare
när det gäller synen på sexuella övergrepp mot kvinnor
bestämdebatten. Brottsbalkens
i den offentliga
har
avspeglats
och barn, vilket
central
betydelse,
direktiven
är därför enligt
melser om sexualbrott
men även
av

direktiven

värderingstörskjutningar

andra

straffbestämmelser,

exempelvis

om

misshandel

och

ofredande,

är av

intresse.

frågor om
undersöka i vilken utsträckning
de
för
yrkesgrupper
i
som i sin
våld mot kvinnor tas upp grundutbildning
m.m.
sålunda
har
kommissionen
berörs av dessa frågor. Uppdraget till
verksamhet
for jurister och poliser,
innefattat
att kartlägga om inslagen i grundutbildningen
hänseende är tillfredsi
detta
socionomer
och
läkare, sjuksköterskor, psykologer
skall
rättas till.
ställande samt överväga hur eventuella brister
och att
är mycket omfattande
i direktiven
Det anförs slutligen
att uppdraget
Kommissionen

kommissionen
brister

bör enligt direktiven

bör ha stor frihet

i lagstiftningen.

att lägga fram

förslag

till

åtgärder

och påpeka
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1.2

Våra

utgångspunkter

Om våldet

skall kunna motverkas
är det viktigt att ha kunskaper
mot kvinnor
hur
våldet
och
mekanismerna
bakom
våldet. Orsakerna till våld
ut
om
ser
om
kvinnor
mångfasetterade
är
och svårfångade. Det finns dock anledning att
mot
markera

för uppkomsten
att en grundförutsättning
är
av mäns våld mot kvinnor
struktur grundad på mäns överordning
och kvinnors underordning.
Våldtäkt
är ett extremt exempel på den obalans som råder i maktförhållandet
mellan könen. De historiskt
ojämlika maktförhållandena
utgör en grogrund för

samhällets

Även
av våld mot kvinnor.
om åtgärder som angriper detta förhållande är oundgängliga
för att våldet skall kunna motverkas,
är våra förslag
i betänkandet
inte primärt inriktade
på sådana åtgärder utan framför
allt på
uppkomsten

åtgärder

mot våld i egentlig bemärkelse.
För att beteckna olika former av övergrepp
sexualiserat
våld. Begreppet används ibland

mot kvinnor används ofta termen
inom kvinnoforskningen
som ett
för många olika former av övergrepp mot kvinnor.
samlingsbegrepp
I begreppet
sexualiserat
våld inkluderas
ofta prostitution,
sexuella trakasserier
pornografi,
på arbetsplatser
och sexuella övergrepp
också att
mot barn. Det förekommer
sexualiserat

termen
anorexi

ävensom

våld används

"sexualiserat

Uttrycket
könsrelaterat

våld.

"sexuellt

våld"

tänkande

undvikit

i samband

vid könsdiskriminerande

eller

med ätstörningar

som bulimi

och

reklam.

våld"

från engelskan och betyder
är en översättning
används inte sällan felaktigt
för att beteckna
det juridiska
begreppet "sexualbrott".
Vi har i detta be-

Uttrycket

att använda uttrycket. Där så varit lämpligt vi angett den art
övergrepp
av
som avsetts. l några sammanhang har vi använt begreppet könsrelaterat våld.

Män som misshandlar
kvinnor är vanligtvis
bekanta med
ovanligt att kvinnan och mannen har eller har haft
varandra.
Ofta används termen kvinnomisshandel
för att
Termen
är dock på flera sätt olyckligt
vald. Så är t.ex.
inte

sitt offer,

och det är

till
en nära relation
beteckna detta våld.
den misshandel

som
av en man mot en kvinna, när mannen och kvinnan har eller har haft ett
förhållande
till varandra,
ofta förenad med våldtäkt och andra sexuella överkan också vara aktuella. Termen
grepp, men en rad andra brott i brottsbalken
utövas

är också olycklig

eftersom

den kan misstolkas och föra tankarna till att kvinnokvinnor
avser
som utövar våld.
Våld mot kvinnor
kan ses som ett samlingsbegrepp för många olika företeelser. Vi har begränsat vår analys till att avse sådant fysiskt - men också psykiskt
våld som män utövar mot kvinnor i vardagens Sverige. Vi har särskilt fokuserat det våld som män gör sig skyldiga till mot kvinnor till vilka de har en nära
relation.
Den farligaste platsen för kvinnor
är nämligen det egna hemmet.
misshandel

Som även framhålls
därför

i våra direktiv

är vårt uppdrag

tvingats att göra vissa avgränsningar

mycket omfattande.

Vi har

när det gäller vår behandling

av våld
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har inte
Att vi därvid valt att fokusera våldet i nära relationer
mot kvinnor.
grad
och
i
hög
omfattande
kvinnor
våld
är
samband
med
minst
mot
att mäns
ökad
medväcka
vårt
syfte
bäst gagnar
dolt. Vi anser att denna fokusering
att
utgör.
samhällsproblem
vetenhet om det allvarliga
som mäns våld mot kvinnor
sidan som skulle behöva vidtas för att
Vi har fått lämna sådana åtgärder
lever kvar i samhället
mot kvinnor
som fortfarande
Det
våld
för uppkomsten av mäns
mot kvinnor.
och som utgör en grogrund
handlar om kvinnoförakt
om
som tar sig uttryck i förlegade föreställningar
kvinnor och som är inbyggt
kvinnors
lägre värde och mäns rätt att kontrollera
ständigt
Närvaron
i samhällsstrukturen.
av detta är något som alla kvinnor
sådana fördomar

avskaffa

i planeringen av sin vardag och det beskär deras livsutrymInte heller tar vi särskilt upp behovet
specifikt för kvinnor.
sätt
är
på
ett
som
me
minska pojkars och
socialisationsprocessen
i
tidigt
till
syftar
åtgärder
att
som
av
kvinnor
eller att
och
våld
flickor
maktrelaterat
benägenhet
utöva
mot
mäns
att
våld.
sådant
för
möta
förutsättningar
och kvinnors
öka flickors
att
måste ta hänsyn till

har en av regeringen särskilt tillkali Sverige och föreslalad utredare arbetat med en kartläggning
av prostitutionen
haft i uppdrag att
har
Utredningen
motverka
prostitutionen.
för
åtgärder
git
att
för
metod
är en lämplig
särskilt studera om kriminalisering
att förstärka
samParallellt

hällets

med Kvinnovåldskommissionen

insatser

har vi avstått
stituerade

Mot denna
när det gälla att bekämpa prostitutionen.
ofta
drabbar
våld
sådant
särskilt
belysa
att
som

från

kvinnan.

sitt betänkande

Prostitutionsutredningen

Könshandeln

SOU

avlämnade

bakgrund
den proår

i mars innevarande

1995: 15.

i sitt arbete skall anlägga ett kvinnoperanger att kommissionen
spektiv. Detta har vi framför allt uppfattat så att det perspektiv som hittills haft
och
företräde är det manliga och att vi därför skall utgå från kvinnors verklighet
alltså
från
Det
är
mäns.
skiljer
sig
vilka
allmänt
erfarenheter,
kvinnors
sett
Direktiven

så som det framstår för kvinnor
som bör beaktas, och
allt åtgärder som kan gagna kvinnor
som utsätts för våld som

och dess effekter

våldet

det är framför
skall

övervägas.

för att stödja
kan ges på åtgärder som har vidtagits
kvinnor som utsatts för våld och för att förhindra en upprepning av våldet. Trots
enligt vår mening alltjämt ett stort behov av insatser på många
detta föreligger
En lång

rad exempel

samhällsområden.

gärder.

Vi föreslår

Vi lägger

i detta betänkande

lagändringar

på ett flertal
kan förvisso

fram en rad olika förslag till åtområden, även utanför den tradiinte ensamt lösa det samhällspro-

Lagstiftning
blem som våld mot kvinnor utgör. En betydande del av våra förslag tar sikte på
handläggning av ärenden med anknytning till våld mot kvinnor.
myndigheternas
till hur myndigheterna
Vi gör åtskilliga uttalanden som utgör rekommendationer
tionella

straffrätten.

som gäller våld mot kvinnor.
Det är varken möjligt eller lämpligt att inbördes rangordna våra förslag efter
behövs det åtgärder inom alla de
Enligt vår uppfattning
deras angelägenhet.

bör förhålla

sig i frågor

Inledning

områden

och dessa åtgärder brådskar.
Den allmänna samsom vi behandlar,
i vårt land har, menar vi, nu nått därhän att det bör vara
hällsutvecklingen
möjigt att bemöta det allvarliga
samhällsproblem
är.
som våld mot kvinnor

Kommissionen

har eftersträvat

anordnat

flera

och gjort

åtskilliga

med

hearingar

arbetssätt.
ett öppet och utåtriktat
och seminarier.
Vi har också företagit

studiebesök.

Det har varit

en ambition

Vi har sålunda

ett antal resor
hålla
nära kontakt
att
som i sin praktiska

samt andra, t.ex. kvinnojourerna,
möter kvinnor som utsatts för våld. Under många avsnitt i betänkandet beskriver
vi initiativ
och verksamheter,
i syfte att stödja
som har tillkommit
och hjälpa kvinnor som utsatts för våld. Genom att sprida kännedom om sådana

yrkesföreträdare

verksamhet

initiativ

skall vi förhoppningsvis

för att bekämpa

det våld

stimulera

som utövas

andra till

mot kvinnor.

att utveckla

sina metoder
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2

Internationellt
våld

motverka

2.1

Internationella

2.1.1

Inledning

Våld

för

arbete

att

kvinnor

mot

åtaganden,

m.m.

i deras egna hem liksom i samhället
mot kvinnor
alltmer i
tid
kommit
under
att uppmärksammas
som
senare
samarbetet.
Inte minst inom ramen för arbetet som rör de
fått en given plats på dagordningen.
rättigheterna har kvinnovåldet

och andra övergrepp

i stort
är frågor
det internationella

mänskliga

samfundets aktiviteter
området har skapat ett ökat tryck
i
världen
att
runt
mot nationella
som
reagera på de missförhållanden
organ
om
råder och att vidta åtgärder för att komma till rätta med det samhällsproblem
utgör.
som våldet mot kvinnor

Det internationella

nationernas

Förenta

har bl.a.

kvinnor

Deklarationen

kvinnor.
och andra

sammanhang

europeiska

samarbetet

skärpts

pågår fortlöpande

Efter

Förenta

skyddet

rådets verksamhet

frågor

Nationerna

andra världskriget

att stärka
mänskliga

och Nordiska

om våld och övergrepp
i syfte att avskaffa sådant våld.

när det gäller

2.1.2

olika former av våld mot
att motverka
i en särskild deklaration
om avskaffande av våld mot
i december 1993. I detta
generaltörsamlingen
antogs av
har Sverige deltagit aktivt. Även inom ramen För det

ansträngningar

resulterat

för

rättigheterna

FN :s generalforsamling
Förklaringen
rättigheter.

har uppmärksamheten
mot kvinnor.

Aktiviteter

FN

påbörjades ett internationellt
FN:s
rättigheter.

mänskliga

samarbete,
allmänna

Res. 217 A III,

som syftade till
om de

förklaring

armex antogs av
upp vissa grundläggande mänskliga
kan sägas lägga grunden även för de rättigheter
som

General

Assembly

år 1948 och räknar
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Internationellt

arbete för

att motverka

våld

mot

kvinnor

bör tillkomma

kvinnor som utsätts för våld i sina hem eller annorstädes. Förklade
mänskliga
rättigheterna
följdes av två internationella
konventioner,
om
den ena om medborgerliga
och politiska rättigheter och den andra om ekonomis-

ringen

ka,

sociala

förklaringen

och

kulturella

båda från

rättigheter,

utgör dessa konventioner

stommen
rättigheter.

met på området för mänskliga
Även andra internationella
dokument

rättigheter
riskerar

ger ett skydd för
skydd för kvinnor,

och kan sägas ge ett allmänt
Enligt
att utsättas för övergrepp.

lemsstater

förbättra

kvinnans

ställning

år 1966.

Tillsammans

i det internationella

FN-stadgan

med

normsyste-

kvinnors

mänskliga

som utsätts för eller
skall FN och dess med-

och skapa jämställdhet

mellan

kvinnor

och män. En särskild

FN-konvention
om avskaffande av all slags diskriminering
General Assembly res. 34/180, armex från år 1979 och en deklaraav kvinnor
tion om rättigheter
för brottsoffer
General Assembly res. 40/34, annex från
år 1985 kan också sägas ge ett visst skydd för utsatta kvinnor.
Konventionen
om avskaffande av all slags diskriminering
av kvinnor

antogs
som nänmts år 1979. Sverige var det första landet i världen som år 1980 godkände konventionen.
Efter det att 20 stater hade ratificerat
konventionen
trädde
den i kraft år 1981. I juni 1994 hade konventionen
ratiñcerats
131
stater.
av
Konventionen

är ett konkret
internationell

resultat

åren 1975-1985 och
av FN :s kvinnoårtionde
konvention
är en central
om mänskliga rättigheter.
Konventionen
behandlar
frågor som rör kvinnors
rättigheter inom alla områden, och särskilt inom de politiska,
sociala, ekonomiska
och kulturella
om-

rådena. Konventionens

30 artiklar

kvinnodiskriminering

inom

behandlar

alla livssituationer
och tar även upp
att
m.m. Målet är enligt konventionen
säkerställa full utveckling och framsteg för kvinnorna och därmed garantera dem
utövande och åtnjutande av mänskliga rättigheter och grundläggande
friheter på
med märmen. Även om våld mot kvinnor inte uttryckligrundval av jämställdhet
finns det flera artiklar i konventionen
gen behandlas i konventionen
som behand-

familjen

lar olika

former av diskriminering
med eller utan våldsinslag.
I artikel 2 c åtar
sig konventionsstaterna
att skapa ett rättsligt skydd för kvinnans rättigheter på
skydd för kvinnor
samma grunder som för män och att säkerställa ett effektivt

handling. I artikel 2 e stadgas att konventionsstaterna
mot varje diskriminerande
skall vidta alla lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering
av kvinnor från
enskilda personer, organisationer
eller företag. I artikel 6 behandlas prostitution
och handel

med kvinnor.

Enligt

artikel

lämpliga

åtgärder för att säkerställa
och andra familjerättsliga
frågor.
Genom

år till

att godkänna

granskningskommitté
nation

konventionen

FN :s generalsekreterare

against Women,

lagstiftning

Committee
CEDAW.

och andra rättsliga,

16 skall konventionsstaterna

kvinnors

lika rätt när det gäller

åtar sig konventionsstaterna
för

avge rapporter
on the Elimination

Rapporterna
administrativa

vidta

granskning

eller övriga

äktenskaps-

att vart fjärde
av en särskild

of All Forms

skall innehålla

alla

of Discrimi-

redogörelser

åtgärder,

för

som kon-

Internationellt

ventionsstaterna

arbete för

att motverka

våld

mot

kvinnor

vidtar

för att genomföra
konventionens
bestämmelser
och för
i
detta
hänseende.
CEDAW
görs
sin
verksamrapporterar
som
om
FN :s generalförsamling
via F Nzs Ekonomiska
och Sociala Råd

de framsteg
het till

ECOSOC.

Rapporterna

till FN :s kvinnokommission
för
Vidare
nedan.
CEDAW
fram
lägger
se
förslag och allmänna rekommendationer
baserade på de rapporter som granskats
och den information
kommittén
fått.
som
CEDAW
har i hög grad intresserat sig för förhållandena
i medlemsstaterna
när
det gäller våld mot kvinnor,
sexuella trakasserier
och våldtäkt.
Kommittén
har
kännedom

ang.

går också

vidare

Kvinnokommissionen

information

begärt

om de åtgärder som vidtagits för att minska sådant våld och
har påpekat att konventionen
om avskaffande
av all slags diskriminering
av
kvinnor kräver att konventionsstaterna
skyddar kvinnor mot allt slags våld, såväl
i familjen

och i andra sammanhang.
som på arbetsplatsen
CEDAW:s
möte år 1989 antogs en allmän rekommendation
nr.
12,
vilken
konventionsstaterna
i rapporterna
till kommittén
skall redovisa

Vid

enligt
vilka

lagstiftningsåtgärder

våld och skydda
som de vidtagit för att förhindra
mot förekomsten
av våld i alla former. Staterna bör enligt rekommendationen informera
även om andra åtgärder som vidtagits för att motverka
våld
det
förekommer
och
stöd för kvinnor som blir offer för våld och
hjälp
samt om
kvinnor

andra övergrepp.

Vidare sägs det att staterna bör redovisa statistiska uppgifter
våld
kvinnor.
Vid CEDAW:s
möte år 1992 antogs en ny allmän rekommot
om
mendation
nr. 19, i vilken frågan om våld mot kvinnor åter togs upp. Det våld
som kvinnor utsätts för på grund av sitt kön är en kränkning
av kvinnors mänsk-

liga rättigheter

enligt konventionerna

om de mänskliga

rättigheterna,

påpekades

det i rekommendationen.
I FN-s

deklaration

från år 1985 redovisas
de
om brottsofrens rättigheter
skall
för
brottsoffer.
bl.a.
rättsprinciper
gälla
Det
sägs
att
som
bör behandlas
med medkänsla
och respekt. De skall ha rätt till

grundläggande
brottsoffer

rättsordningens

erhåller
skydd, och vidare bör system skapas så att brottsoffer
på ett snabbt, rättvist och lättillgängligt
sätt. Offren skall informeras
det stöd som behövs under det rättsliga förfarandet.
om sina rättigheter och
Om offret inte kan få fullt skadestånd från gärningsmannen
eller från annat håll

gottgörelse

bör staten betala ekonomisk
ersättning till offer som fått betydande kroppsskada
eller nedsatt hälsa till följd av allvarligt
brott. Offren bör också få den materiella, medicinska,
och sociala hjälp som behövs genom regeringens
psykologiska

försorg

samhällsbaserade

insatser.

inom

socialtjänst

bör utbildas

och genom andra frivilliga,
polis, rättsväsende,
sjukvård,

förstå

offrens

m.m.

Berörd

personal

för att bättre

behov.

som rör de mänskliga
lyder under ECOSOC

behandlas

Frågor

rättigheterna

som
kommission

The Commission

under

ECOSOC

av en särskild kommission
En annan
on Human Rights.
Commission
är Kvinnokommissionen
The
on the
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arbete

Internationellt

för

att motverka

våld

mot

kvinnor

kvinnans
som ansvarar för FN :s insatser för att förbättra
sammanträder
år, och
varje
kommission
sistnämnda
i
alla
aspekter.
situation
ECOSOC
för
till
och rapporter
dess uppgift är att förbereda rekommendationer

Status

of Women,

att främja
områdena.

kvinnans

rättigheter

på de politiska,

ekonomiska,

civila

och sociala

Sedan ett par decennier tillbaka har även ECOSOC och Kvinnokommissionen
utgör. År 1982 antog
engagerat sig i det globala problem som kvinnovåldet
efter rekommendation
ECOSOC,
om
en resolution
av Kvinnokommissionen,
och
kvinnor
fast
övergrepp
slogs
och
barn.
Det
mot
att
övergrepp
mot kvinnor
År 1984
barn innebär ett angrepp på människovärdet
som inte kan tolereras.
beslutade
Vidare
antog ECOSOC återigen en resolution om våld inom familjen.
inom familjen och
år 1987 att utse frågor som rör våld mot kvinnor
område.
i stort till ett prioriterat
mellan
i FN :s arbete för att främja jämställdhet
milstolpar
Andra viktiga
världskvinnokonde
kvinnor
och män och kvinnors mänskliga rättigheter är
tre
och genomförande
Kvinnokommissionen
ferenserna.
ansvarar för förberedelser
ECOSOC

i samhället

kvinnokonferensen
ägde rum
Den första internationella
av dessa konferenser.
Vid
1975-1985.
kvinnoårtionde
inledde
FN
1975.
Den
i Mexico
City år
:s
den
andra
för
i Köpenhamn år 1980 antogs en aktionsplan
världskonferensen
vari man
Vidare
antogs ett handlingsprogram,
av kvinnoårtiondet.
olika former av våld mot kvinnor och barn och behovet av
uppmärksammade
i hemmet,
i alla åldrar mot fysiska och psykiska övergrepp
skydd för kvinnor
uttalades
kvinnor
att våld
sexuella övergrepp,
m.m. I en resolution om våld mot
problem,
måste uppfattas som ett allvarligt
som riktas mot familjemedlemmar

hälften

ärvs från den ena generationen till den andra.
vars sociala konsekvenser
i Nairobi år 1985 antog vissa strategier
Den tredje världskvinnokonferensen
till år 2000, de s.k. Nairobistrategierfram
för det fortsatta jämställdhetsarbetet
Kvinnor
Strategies.
som utsätts för våld uppmärkna The Forward-Looking
bl.a. att nationerna skulle öka sina
sammades särskilt, och det rekommenderades
våld
det
förebygga
gäller att
mot kvinnor och att öka skydd
ansträngningar när
som utsätts för våld och andra övergrepp.
regeringarna
rekommenderades
att vidta åtgärder för att öka allmänsamhälleligt
kvinnor
våld
är ett allvarligt
medvetenhet
promot
att
om

och stöd i olika
Vidare
hetens

former

blem.
År 1990 beslutade

till

kvinnor

att en fjärde världskvinnokonferens
skulle hållas. Konferensen
äger rum i Beijing den 4-15 september 1995 under
titeln Fourth World Conference on Women: Action för Equality, Development
Den första frågan
två huvudfrågor.
kommer att ägnas
and Peace. Konferensen
Kvinnokommissionen

strategierna
de framåtsyftande
är en utvärdering
av i vilken utsträckning
nationell
i Nairobi år 1985 har genomförts, såväl
FN :s kvinnokonferens
regional
åtagande,

och internationell
så att dessa strategier

nivå. Huvudsyftet
kan genomföras

från
som

är att skapa ett förnyat politiskt
före år 2000. Den andra frågan

Intemationellt

gäller

för

att motverka

våld

mot

kvinnor
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framtagandet

of Action.
handlingsplan
AmPlatform
av en särskild
identifiera
de
hindren
for
kvinnor
är att
viktigaste
samt sätta upp
och, om möjligt, tidsbestämda
mål för hur hindren skall övervinnas.

bitionen
konkreta
Bland

de frågor

ingår ämnet Våld mot
som skall behandlas vid konferensen
och flickor:
i familjen,
Utkastet till
arbetsplatsen och i samhället.

kvinnor

behandlar

handlingsplan
mot

arbete

kvinnor.

föreslagna

en rad olika frågor som tar sikte på att motverka våld
såväl fysiskt och psykiskt som sexuellt våld. I den
handlingsplanen
påpekas bl.a. att regeringarna
bör samarbeta med
Det

den särskilda

gäller

om våld mot kvinnor.
orsakerna till våld

rapportören

Det anges särskilt att man bör
det handlar om
mot kvinnor
makt och kontroll.
manliga privilegier,
Åtgärder för att förebygga våld mot
kvinnor
och skydda kvinnor
vidtas såväl
mot våld bör enligt handlingsplanen
inom rättsväsendet
inom
hälsooch
och
Åtgärder
sjukvården
socialtjänsten.
som
de bakomliggande

angripa

som lagföring
nämns också.

och rehabilitering,
Andra

åtgärder

i syfte att tydliggöra
kvinnor.
mot

bildning

Arbetet

det senare gäller både offer och gärningsmän,
och utsom nämns är informationskampanjer

kopplingen

mellan

brist på jämställdhet

och våld

med frågor

som rör våld mot kvinnor har sålunda fått ökad uppmärk1990-talet.
FN :s kvinnokommission
beslutade år 1991 att frågan
våld
kvinnor
skulle
diskuteras
och
framtaingående
rekommenderade
mot
om
dokument beträffande
gandet av ett utkast till ett internationellt
våld mot kvinsamhet under

nor. Syftet var att utarbeta en FN-deklaration
om våld mot kvinnor.
Samma år antog ECOSOC en resolution varigenom man uppmanade medlemsoch att vidta
lagstiftningen
staterna att förstärka
som rör våld mot kvinnor
områden,
sociala områden
åtgärder inom olika områden såsom administrativa
och utbildningsområden

for att skydda kvinnor

från alla former av fysiskt och
en arbetsgrupp for att förbereda en deklaration
Ett utkast till deklaration
antogs vid 1993
om avskaffande
av våld mot kvinnor.
med
Kvinnokommissionen.
års möte
våld.

psykiskt

År 1992 bildades

FNzs kommission
för de mänskliga
rättigheterna
antog vid sitt möte i mars
1993 en resolution
vid 1994 års möte skulle överväga
om att kommissionen
tillsättandet
för frågor som rör våld mot kvinnor.
av en särskild rapportör
Det kan nämnas att det, enligt en resolution
år 1970
som antogs av ECOSOC

nr

1503,

behandla

är möjligt

klagomål

kränkning
allvarliga

Kommissionen

ningar

från

Kommissionen

de mänskliga

personer eller frivilliga
De klagomål
rättigheter.
som

rättigheterna

att

organisationer

om
särskilt

tas upp rör
världen.
Klagomålen
jämte eventuella
av
till
staten lämnas över till en underkommission

delar

från den berörda
for de mänskliga

Efter granskning
i en särskild
det
kränkfråga
systematiska
är
om
om
I så fall hänskjuts frågan till Kommissio-

rättigheterna.

avgör underkommissionen

av de mänskliga

för

enskilda

av mänskliga
situationer
i olika

kommentarer

arbetsgrupp

for

rättigheterna.
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arbete

för

att motverka

våld

mot

kvinnor

Granskningen
är hemlig och det är endast
nen för de mänskliga rättigheterna.
särskilt
allvarliga fall har en
i
den.
deltar
I
kommissionens
medlemsstater
som
kontakt
med regeringen
kommissionens
vägnar ta
rapportör
utsetts för att
och försöka

ifråga

förmå

har brister

vention,
ländernas

denna att vidta

åtgärder till

skydd för de mänskliga

utan stöd i någon konsom har tillkommit
till
en dialog med de berörda
men har ändå gett anledning

i landet.

rättigheterna

Proceduren,

regeringar.

förfarande
som det nu beskrivna finns inom KvinnokommissioSystemet bygger på att klagomål tas upp
kommunikationssystemet.
det
s.k.
nen,
Denna möjlighet är ganska okänd,
rättigheter.
kvinnors
åsidosättande
av
som rör
mänskliga
anmälningar
av kvinnors
av kränkningar
men systemet möjliggör
Ett liknande

rättigheter.
ägde rum i Wien år 1993. I
rättigheter
om mänskliga
mänskliga
intar frågor som rör kvinnors
konferensen
Bl.a.
central
understryker
plats.
och diskriminering
en
av kvinnor

FNzs världskonferens
slutdokumentet

rättigheter

från

både i det privata
man vikten av att arbeta för att undanröja våld mot kvinnor,
i rättstillämpoch i det offentliga livet, liksom för att undanröja könsfördomar
rättigheterna
mänskliga
för
de
Kommissionen
ningen. Det beslut som togs av
en särskild rapportör för frågor om våld mot kvinnor välkomnades
Kvinnors mänskliga rättigheter hade enligt slutdokumenvid världskonferensen.
konvid tillämpningen
tillräckligt
inte
uppmärksammats
av de befintliga
tet
avskafkonventionen
ventionerna
och övervakningsmekanismerna,
att
trots
om
när det gäller

fande av all slags diskriminering
av kvinnor
på området för de mänskliga rättigheterna.

är en av de centrala konventionerna
Vid konferensen uppmanades också

FN :s generalförsamling
av
att anta utkastet till den deklaration
om avskaffande
under
året.
En
tidigare
antagit
Kvinnokommissionen
kvinnor
mot
som
skulle se
var att Kvinnokommissionen
annan uppmaning från världskonferensen
till Konventionen
över möjligheterna
om avskafatt genom ett tilläggsprotokoll

våld

av all slags diskriminering
i frågor som rör diskriminering

fande

av kvinnor
av kvinnor.

utveckla

den enskilda

klagorätten

av våldet mot kvinnor runt om
om omfattningen
en växande medvetenhet
och
från expertgrupper
i rekommendationer
i världen och med utgångspunkt
möten som hållits inom ramen för FN :s arbete har det vuxit fram en interDet
nationell
konsensus i frågor som rör våld och andra övergrepp mot kvinnor.
Med

att våld mot kvinnor i familjen är ett allvarMan är överens
ligt problem både när det gäller omfattning och konsekvenser.
och förnekad,
varit
dold
del
till
kvinnor
våld
förekomsten
stor
mot
av
om att
också att den
Det
inom
sägs
familjen.
och särskilt gäller detta våld som utövas
totala omfattningen
av våldet mot kvinnor inom familjen och i samhället sarmo-

sägs i internationella

likt

kommer att bli känd. Man ser att det råder ett intimt förhållande
våld mot kvinnor och kvinnors ställning i samhället. Det konstateras att

aldrig

mellan

sammanhang
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och att våld

av ras, kultur eller religion.
1993 antog FN :s generalförsamling
en deklaration
om avskafande
vald
kvinnor.
det
finns
Generalförsamlingen
pekar
på
att
ett trängande
mot
av
behov av att tillämpa människors
rättigheter såvitt avser jämlikhet,
trygghet,
mot kvinnor
I december

är oberoende

frihet,
och värdighet
Det framhålls
integritet
även när det gäller kvinnor.
att
våld mot kvinnor innebär en kränkning av kvinnors rättigheter och grundläggankvinnors
de friheter
och att sådant våld skadar eller till och med upphäver
och friheter.
Man uttrycker
åtnjutande av dessa rättigheter
över
att man
oro
hittills misslyckats att skydda och främja kvinnors rättigheter och friheter i detta

Generalforsamlingen

avseende.

för historiskt

säger sig inse att våld mot kvinnor är ett uttryck
mellan kvinnor och män och att det är

maktförhållanden

ojämlika

och dissom har lett till att männen dominerar
mekanism,
kriminerar
kvinnor.
Våld mot kvinnor är en avgörande social
genom
vilken
kvinnor
tvingas in i en underordnad
ställning gentemot män. Enligt
dessa ojämlika

förhållanden

deklarationen

finns det ett behov av en klar och tillräckligt
vid definition
av våld
kvinnor
och
uttalande
vilka
för att
rättigheter
gäller
mot
ett otvetydigt
som
om
Vidare föreligger
behov av en
säkerställa
avskaffandet
av våld mot kvinnor.
utfästelse av staterna som gäller deras ansvar i sammanhanget
samt ett engagesamfundet i dess helhet för att avskaffa våld mot
mang från det internationella
kvinnor.
1 är våld mot kvinnor varje könsrelaterad
eller sannolikt kommer att resultera
fysisk,

deklarationens

Enligt

artikel

som resulterar
eller psykisk skada eller sådant lidande

handling

handlingar,
offentliga

tvång

eller

godtyckliga

eller i det privata

livet.

för kvinnor,

sexuell

innefattande

frihetsberövanden,

Deklarationens

vålds-

artikel

hot om sådana
det sker i det
sig
vare
innehåller
4
en uppräk-

ning av åtgärder som länderna bör vidta för att avskaffa alla former av våld
inte minst våld inom hemmet. Det sägs att staterna med alla
mot kvinnor,
lämpliga medel och utan dröjsmål bör driva en politik som syftar till att avskaffa
verka för att
uthållighet
våld mot kvinnor.
Bl.a. skall de med vederbörlig
förhindra,

undersöka

och,

i enlighet

med nationell

lagstiftning,

straffa

vålds-

bör staterna överväga möjligheten
att utarbeta
för att främja skyddet av kvinnor mot varje form av
våld. De bör arbeta för att säkerställa att kvinnor som utsatts för våld, och deras
stöd och hjälp, inte minst från hälso- och sjukvården och
barn, får kvalificerat

gärningar

mot kvinnor.

nationella

handlingsplaner

Vidare

socialtjänsten.
Enligt
geten
Vidare

deklarationen

för verksamhet

bör staterna anslå tillräckliga
resurser i den statliga budtill
avskaffandet
relaterad
av våld mot kvinnor.
som är

som riktas till poliser och andra
av utbildningsinsatser
för
undersöka och bestraffa våld
har
förebygga,
att
som
ansvar
i
särskilt
inom
utbildningsområdet,
övrigt,
åtgärder
även
mot kvinnor,
som
men
sociala och kulturella
beteendemönster
och avskaffa
syftar till att förändra

pekas på behovet

statstjänstemän,
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att motverka

för

våld

kvinnor

mot

om kvinnors och mäns roller. Det anges också att staterna bör främja
forskning inom området, bl.a. när det gäller orsakerna till, arten, allvarligheten
statistik,
och att staterna bör framställa
och följderna
av våld mot kvinnor,
fördomar

utbredningen
av våld i hemmet.
inom FN och FN:s
5 bör organisationer

beträffande

särskilt

artikel

Enligt

som avser
deklarationen.

våld

mot

kvinnor

med beaktande

bidra

fackorgan

och principer

erkännandet
och förverkligandet
av de rättigheter
i deklarationen.
De bör bl.a. stödja utformningen

av riktlinjer
av de åtgärder

till

som läggs fram
eller handböcker
som omnämns

i

att för en
I
för frågor om vald mot kvinnor.
tillsätta en särskild
rapportör
treårsperiod
sammanhaget strök man under regeringarnas ansvar att vidta åtgärder för att
motverka våld mot kvinnor,
oavsett om sådant våld utövas från statens sida eller
skall från bl.a. de nationella
Den särskilda rapportören
av enskilda personer.
l mars

1994 beslutade

Kommissionen

för de mänskliga

typer av organisationer
dess orsaker
våld
mot kvinnor,
om
olika
åtgärder på
rekommendera
rapportören
nivå för att dels söka undanröja våld
nationell

regeringarna

och olika

information

samla

rättigheterna

och därefter

och konsekvenser.
nationell,

regional

bearbeta

Vidare

skall

eller

inter-

och dess orsaker,
mot kvinnor
Rapportören, som för närvarande kommer

av våldet.
sitt arbete sommaren 1994. En första rapport avlärnnades i november
samma år.
behandlas frågor som bl.a. rör orsakerna till och konsekvenserna
I rapporten

dels lindra

konsekvenserna

från Sri Lanka,

påbörjade

regelverket på området
Vidare beskrivs det internationella
av våld mot kvinnor.
kvinnor.
I rapporten
våld
behandlar
dokument
internationella
de
mot
samt
som
baserade
den inforrekommendationer
på
och
slutsatser
återfinns
också vissa
fått.
som rapportören
På nationell nivå ges de enskilda
bör
mation

a
b

c
d

staterna följande

rekommendationer.

Staterna

eller relifördöma våld mot kvinnor och inte åberopa någon sed, tradition
gion för att undvika sina åtaganden när det gäller att avskaffa sådant våld,
konventionen
ratificera
av kvinom avskaffande av all slags diskriminering
nor utan reservationer,
för att motverka våld mot kvinnor,
handlingsplaner
utarbeta nationella
för att tillförsäkra
och administration
av lagstiftning
en utveckling
rättsskydd,
för
våld
fullgott
ett
som utsätts
säkerställa
tillgången på specialiserad hjälp för stöd och rehabilitering
initiera

kvinnor

e

som utsätts för våld,
poliser och övrig personal inom rättsväsendet och göra dem lyhörda
för frågor som rör våld mot kvinnor,
våld mot kvininkludera värderingar
i undervisningsplaner
som förhindrar
kvinnor

f

g

utbilda

nor,
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att motverka

våld

mot

beträffande
frågor som rör våld mot kvinnor,
med
våld mot kvinnor
till internationella
problemet
rapportera
om
som arbetar för mänskliga rättigheter.

främja

h
i

forskning

rekommenderar

Rapportören

tillstyrker
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kvinnor

även olika

åtgärder

på internationell

organ

nivå.

Bl.a.

till Konventionen
att man genom ett tilläggsprotokoll
om
avskaffande
all
kvinnor
tillförsäkrar
kvinnor
enskild
slags
diskriminering
av
av
säkerställa att kvinnor som utsätts för
klagorätt. Detta skulle enligt rapportören

våld

rapportören

upprättelse

kan

med hjälp av internationella

rättighetsdokument.

att möta våld i hemmet är namnet på en resurshandbok
som år
fram inom ramen för det arbete som olika organ inom FN utfört
under det senaste decenniet och som rör våld och andra övergrepp mot kvinnor.

Strategier

för

1993 tagits

I handboken

pekas på ett flertal olika strategier
som de styrande organen,
sociala verksamheter,
hälso- och sjukvården samt frivilliga
organisatioi
världen
kan
använda
för
komma
till
med
det
våld som
rätta
att
ner runt om
många kvinnor utsätts för i sina hem. Tanken är att handboken skall ge alla som

polisen,

har ansvar och intresse för att
slut på våldet förslag
olika handlingsalternativ. Det slås fast att våld mot kvinnor i deras egna hem är ett allvarligt brott mot
de mänskliga rättigheterna.
För att komma till rätta med detta våld är det
att olika myndigheter och andra som kommer i kontakt med kvinnor
Framför alla andra strategier som
som utsätts för övergrepp arbetar tillsammans.
diskuteras
i handboken är ett effektivt samarbete den viktigaste,
poängteras det.

nödvändigt

Fortsatta

påtryckningar

när det gäller

staters skyldigheter
att efterleva olika
deklaration
avskaffande
av en
om
av våld mot kvinnor
är några
samt beslutet att tillsätta
en särskild rapportör
om våld mot kvinnor
arbetet med att bekämpa våld mot kvinnor
exempel på att det internationella
konventioner,

fortskrider

antagandet

i full

styrka. När det gäller Sveriges hållning

och engagemang i det
kan man konstatera att vårt land varit starkt pådrivande och att det aktivt medverkar till att såväl FN:s generalförsamling
som Kommissionen för de mänskliga rättigheterna och Kvinnokommissionen
antar beslut,
som innebär att kvinnors rättigheter i högre grad respekteras i olika avseenden.
internationella

Sverige

samarbetet

verkar

också aktivt

och män får en framskjuten

2.1.3

för att frågor som rör jämställdhet
plats i FN :s arbete.

mellan

kvinnor

Europarådet

Parallellt

med det arbete som FN bedrev efter andra världskriget
med att stärka
de mänskliga rättigheterna påbörjades i Europa ett motsvarande arbete. I stadgan
för Europarådet angavs som en av organisationens uppgifter att vidmakthålla
och

vidareutveckla
konvention

de mänskliga
för

de mänskliga

rättigheterna
rättigheterna

och grundläggande

friheterna.

och de grundläggande

En

friheterna
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arbete

för

öppnades för undertecknande

Europa-konventionen

mot

sig från övriga

kvinnor

år 1950. Sverige godkände

1995 inkorporerades

år 1952. Den 1 januari

konventionen

våld

att motverka

i svensk

konventionen

internationella

konventioner

skiljer
rätt. Europakonventionen
bygger på en utpräglat juridisk grund, med
flera sätt genom att dess tillämpning
för de mänskliga rättigheterna
i domstol på talan av Kommissionen
prövning
efter

kontinuerliga
Genom konventionsorganens
av enskilda.
bestämmelser
också successivt
verksamhet
har konventionens

anmälan

bildande

ett sätt som i viss

att preciseras
ventioner.

utsträckning

skiljer

den från

praxiskommit

andra

kon-

ett förslag till tilläggsprotokoll
skall
och mäns rätt till jämställdhet
i vilket kvinnors
till Europakonventionen
läggas till katalogen av grundläggande mänskliga rättigheter enligt konventionen.
diskuteras

För närvarande

inom

Europarådet

Europarådets jämställdhetskomav 1970-talet uppmärksammade
kvinnor
mitté fysiskt och sexuellt våld mot
som ett av de sociala problem som
borde föranleda särskilda åtgärder från Europarådets sida. Det gällde våld inom
Europarådet
familjen, på arbetet och i samhället i stort. År 1980 inkluderade
Redan i slutet

familjen i det särskilda handlingsprogram
som syftar till
Åren
ministerrád
1985 och 1990 antog Europarådets
att öka jämställdheten.
om våld

frågan

inom

1990, som tar sikte
1985 och No. R 90
N0. R 85
från
rekommendationen
år 1985 återges
kvinnor.
I
våld
mot
om
gäller
förebyggande
familjen.
Det
våld
inom
strategier
för bekämpandet
av
och
samhällets
förekommit
åtgärder, anmälan om att våld
engagemang när våld
allmänt förebygganfrån år 1990 pekar också
uppdagas. Rekommendationen
upptäckande åtgärder, men även på specificerade åtgärder rörande information,
rekommendationer

på frågor

hjälp och terapi för hela familjen, utbildning och
av övergrepp,
ligger på behovet av
till
olika
Tyngdpunkten
åtgärder som riktar sig
grupper.
mångsidiga och samordnade insatser för brottsoffren,
men åtgärder som riktar

de och anmälan

gärningsmännen

sig till

nämns också.

var det ämne som behandlades vid Europarådets tredje euromellan kvinnor och män, som ägde rum
om jämställdhet
inför konferensen utarbetades en
hösten 1993 i Rom. Under förberedelsearbetet
i ett demovåld mot kvinnor
för
bekämpa
strategier
särskild deklaration
att
om
och sexuvåldtäkter
kratiskt Europa. Denna deklaration
samt en resolution
om
ministerkonferensen.
vid
kvinnor
ellt utnyttjande
antogs
av

Våld mot kvinnor
peiska ministermöte

i ett
om strategier för att bekämpa váld mot kvinnor
demokratiskt
Europa utgör det fysiska, sexuella och psykiska våld som utövas
eller i
arbetsplatsen
inom familjen,
män
mot unga och vuxna kvinnor
av
och
frihet,
värdighet
säkerhet,
liv,
till
offrets
rätt
samhället
av
en kränkning

Enligt

Deklarationen

integritet.

Sådant

vilket

är grundat

mot kvinnor

är ett hinder för ett demokratiskt
Ministrarna
konstaterar
rättssäkerhet.

samhälles

våld

är en allmänt

utbredd

företeelse,

funktion

med djup oro att våld
inom alla sociala

som förekommer
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politisk stabilitet, kultur
av utvecklingsnivå,
först nu håller
att bli uppenbar. Man slår

eller religion och vars omfattning
fast att genomförandet
och en
gemensamt handlingsprogram
av ett omfattande
det
internationella
samarbetet
för
våld
kvinnor
intensifiering
bekämpa
att
mot
av
uppgift för Europarådet när det gäller att skydda och främja
är en ofrånkomlig
de mänskliga

rättigheterna.

förebyggande

naliserat

våld

våld

åtgärder,

uppfordran

eller

skall omfatta

Handlingsprogrammet

avseende forskning,

verksamhet,

familjen,

inom

till rättsliga

hjälp
åtgärder liksom

lingar begångna inom äktenskapet.

en rad åtgärder
skydd mot institutiooch stöd
offer,
repressiva

utbildning,

som enligt deklarationen
forskning och utvärdering,

i handlingsprogrammet

skall inluderas

lagstiftningsaspekter,

rättsliga

gärder och utbildning

samt
våldtäkt
om

I Resolutionen

av våldshand-

kriminalisering

De huvudområden

anges vara
och polisiära aspekter,

förebyggande

åt-

hjälp och stöd.
och sexuellt

utnyttjande

av kvinnor

återfinns

en
staterna att vidta åtgärder av förebyggande natur för
Vidare bör staterna aktivt
att utrota våldtäkt och sexuellt utnyttjande av kvinnor.
fall
och
kvinnor
våldtäkt
och
sexuellt utnyttjande
uppmuntra
att rapportera
av
straff.
vidta kraftfulla
med effektiva
åtgärder för att belägga sådana handlingar

vädjan

till

de deltagande

Åtgärder bör vidtas så att stöd ges
offren. Samarbetet både inom Europarådet
och med andra europeiska och internationella
fora skall intensifieras.

2.1.4

Nordiska

Ett nordiskt

rådet

samarbetsprogram

fastställdes av Nordiska
Nordiska
rådet. Som kompleav
finns en handlingsplan
för det

jämställdhetsområdet

år 1978 efter rekommendation

ministerrådet

samarbetsprogrammet
ment till det nordiska
nordiska jämställdhetssamarbetet.
Handlingsplanen
högt

prioriterade

mellan

kvinnor

ingår frågor

2.2

i de nordiska

ländernas

avspeglar

nationella

arbete

och män. Bland

de ämnen som nu är aktuella
våld
kvinnor.
rör
mot
som

Verksamheten
våld

mot

i Canada

för

att

de frågor
för

som är
jämställdhet

i samtliga

länder

motverka

kvinnor

inte minst bland allmänheten
en stor och växande medvetenhet
med våld och andra övergrepp
de problem som sammanhänger
mot kvin
- om
har gjorts för att motverka
olika former av våld inom
nor. Stora satsningar
"initiatives"
Sålunda har två stora federala ekonomiska
familjen.
program
I Canada finns

kommit
program

stånd sedan slutet av 1980-talet. Den federala regeringen har i dessa
socialarbetare,
advokater,
uppmanat poliser, läkare, sjuksköterskor,

till
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för att motverka

arbete

Internationellt

våld

mot

lärare och andra, som genom sitt arbete kommer i kontakt
att ta aktiv del i arbetet med att förhindra
som förövare,
eller "domestic
benämns familjevåld
"fa1nily violence"

kvinnor

med såväl brottsoffer
det som där närmast
Man påviolence".

pekar att det inte endast är dessa yrkeskategorier
som berörs, utan alla märmiskor, och man har därför uppmanat alla medborgare att ta del i arbetet.
alltför länge har betraktats som ett
Regeringen framhåller
att s.k. familjevåld
Det betonas att våldet är
privat problem,
som varit väl dolt inom familjen.
inom alla kulturer,
utbrett och djupt rotat i samhället och att det förekommer
och religioner.

socialgrupper
är ett viktigt

och barn
anser att våld mot kvinnor
lösas.
måste
som snarast
för att motverka våld inom familprogrammet

Regeringen

och samhälleligt

nationellt

problem

Det första federala ekonomiska
jen togs år 1988. Då avsattes 40 miljoner can dollar ca 210 miljoner svenska
kr under en fyraårsperiod, varav 22 miljoner dollar var avsatta för att tillskapa
ytterligare kvinnojourer och annat skyddat boende för misshandlade kvinnor och
har resulterat i närmare 450 nya kvinnoprogrammet
000
kvinnor
varje år.
23
kan
hjälp
som
ge
har också inneburit ökad utbildning och träning för olika yrkeskaProgrammet
såsom läkare, sjuktegorier, som kommer i direkt kontakt med utsatta kvinnor,
deras barn.

Det fyraåriga

jourer,

sköterskor,
personer.

poliser,
Medel

socialarbetare,

men även ideellt arbetande
samhällsarbete
i över 700 olika

ungdomsledare,

har delats ut för att ge stöd

som riktar sig till allmänheten.
ekonomiskt program.
För detta avsattes
700 miljoner svenska kr. Programmet har även

projekt och till upplysningsverksarnhet,
År 1991 påbörjades ett andra fyraárigt
136 miljoner can dollar drygt
denna gång riktat sig till samtliga

minoritetsgrupperna,
kappade,

dvs. indianer,

medborgare, men tar särskilt sikte på att nå
och handiinuiter, vissa invandrargrupper

m.fl.

Det senare programmet
de sju fronter.

angriper

våld och övergrepp

inom familjen

på följan-

Upplysning
är
upplysning och information,
som syftar till en attitydförändring,
alla medborgare i arbetet med att motverka våld mot kvinatt involvera
bakom kvinnovåldet
om mekanismerna
nor och barn. Det gäller att informera
s.k
har
public education
och hur våldet skall kunna bekämpas. Man
satsat på
såväl nya som redan etablerade projekt.
och på en lång rad samhällsprojekt,

Genom
målet

Lagstiftning
framför
har man gjort en översyn av lagstiftningen,
för att se om denna är
och familjerättslagstiftningen,
avser straffrättseffektiv när det gäller att skydda utsatta kvinnor och att avhålla män

På rättsväsendets
allt såvitt

tillräckligt

område

olika yrkeskategorier och frivilligarbetafrån att begå brott. Man har informerat
våld och skydda
det
gäller att förhindra
som finns när
re om den lagstiftning
brottsoffer.

Internationellt

Polis,

arbete

att motverka

för

våld

kvinnor

mot
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kriminalvård,

hälso- och sjukvård samt socialvárd
kriminalvårdsoch frivårdspersonal
har utbildats.
Vidare har man
samt
i syfte att
gett stöd till olika projekt,
som tar sikte på det lokala polisarbetet,
åstadkomma
bättre stöd och skydd
brottsoffren.
Man stöder utbildning
om
mekanismerna
bakom kvinnovåld
även för annan personal som är verksam inom
Poliser

rättsväsendet.

Olika

partners,
förändra

och

man
beteendet

det våldsamma

der behandling

för

åtgärder

syftar

familjer

från

till

for män, som begått övergrepp mot sina
om hur man skall kunna

behandlingsformer

utvärderas,

söker

information

hos dessa män. Alla

federala

anstalter

hälso-

och sjukvårdens

sida och

det sociala

området.

böcker

guidelines

för bl.a.

läkare,

skötare

har arbetats

fram.

olika samverkansgrupper,
ges stöd
ärenden
våld inom familjen.
rör
av
som

att förbättra

sjuksköterskor,

socialarbetare

Hand-

och mental-

Slutligen

handläggningen

Skyddat

erbju-

män som förgripit
Flera
sig på sina familjemedlemmar.
bättre insatser for brottsoffren
och deras
att åstadkomma

i syfte

boende

Möjligheterna

för kvinnor

och barn att erhålla skyddat boende har förbättrats.
tid har tillskapats ytterligare 70-100 nya kvinnojouroch avsikten är att tillskapa
Next step har introducerats,
er. Ett nytt program
150-170 boendeenheter
Second-stage
houses för att kunna möta kvinnornas

För boende under

behov

av boende

kortare

under

längre tid.

Minoritetsgrupper
Stöd och service

till

olika

minoritetsgrupper

har byggts ut.

Statistik
Statistiska

för att få information,
som skall ingå i en nationell
har
familjevåld,
informationen
genomförts.
Syftet är att förbättra
om
när det gäller omfattningen
och arten av våld och andra övergrepp
inom famil-

undersökningar

databas

jen.

Informationsspridning

Åtgärder har vidtagits

för att sprida information
och kunskap vidare. Meningen
skall nå dem som arbetar med frågor som rör övergrepp
är att information
mot
kvinnor,
dvs. olika yrkesgrupper,
och forskare.
Att föra ut
frivilligarbetare

forskningsresultat

och kunskap som inhämtats
hos myndigheterna.

högsta

prioritet

Medel

satsas sålunda framför
medel för
tillskjuter

vinserna
vinserna

ger stöd till
Sexual
av frivilliga

allt

från

federalt

genom

håll,

de olika

projekten

har

men även de olika

pro-

och barn. Proatt bekämpa våld mot kvinnor
och andra typer av kriscentrum,
kvinnojourer
som drivs

Assault

Centers

etc.,

och till

projekt,

som

inriktas

på

arbete

Internationellt
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våld

att motverka

för

om våld mot kvinnor.
i Canada,
De flesta ministerier

mot

kvinnor

frågor

är nu involverasom delstatliga,
mot kvinnor och deltar i finansieringen
av
har någon person som är ansvarig för frågor om
och inom flera departement finns särskilda avdelningar
som
såväl federala

våld

med att motverka
detta arbete. Varje ministerium
de i arbetet

våld mot kvinnor,
handlägger dessa frågor.

hade en särskild federal kvinnováldskommission
The
mekanisundersöka
i
uppgift att
Canadian Panel on Violence Against Women
sådant
för att motverka
föreslå
och
lösningar
kvinnovåldet
bakom
att
merna
åren 1991-1993

Under

våld.

av våld mot
olika former

former

och sambandet

och konsekvenser

dess orsaker

kvinnor,

olika

och dokumentera

uppdrag gick ut på att undersöka

Kommissionens

skulle vara ett
Utgångspunkten
av våld mot kvinnor.
erfarenheter.
En
dvs. att definiera våldet utifrån kvinnors
öka
allmänhetens
för
finna
metoder
kommissionen
for
uppgift
att
att
var
annan
medvetenhet
när det gäller våld mot kvinnor samt att i förebyggande syfte finna
orsakerna till våldet. Slutligen
lösningar
som tar sikte på de bakomliggande
mellan

kvinnoperspektiv

kommissionen

skulle

i syfte att få våldet

inbyggd

arbeta fram
att upphöra

rekommendationer
och att tillskapa

för alla samhällssektorer
en nationell

aktionsplan

med

tidsplan.
sammanträffade

Den federala kvinnovåldskommissionen

med tusentals

kvinnor

mellan bristande jämställdhet och utsatthet för
om i Canada. Kopplingen
inte kan
Man slog fast att kvinnor
kom att stå klar för kommissionen.
i
samhället
jämställdhet
förrän
de
når
och
andra
övergrepp
frigöra sig från våld
inte kan uppnås förrän man utplånat våld och hot från
och att jämställdhet

runt

våld

liv.

kvinnor

måste

betraktades
likhet

många

var att varje form av våld mot
Våld mot kvinnor
sammanhang.
ekonomiska
och
politiska ojämsociala,
den
av
Rapporten uttrycker stark kritik mot
i samhällsstrukturen.

Utgångspunken

kvinnors

för kommissionen

ses i ett större
som en konsekvens

samhälleligt

som är inbyggd
av samhällets institutioner.

valde att inte använda termen "familjevåld",
som man ansåg
våld
i
stället
talade
associationer,
mot kvinnor.
utan man
om
vidare
slutsatser
för
utgångspunkt
konstaterade
Kommissionen
- att
- som en
när det gäller våld. Mot bakgrund
samhället
har en alltför hög toleransnivå
måste bestämma
härav kom man fram till att man inom alla samhällssektorer
Kommissionen

gav felaktiga

sig för s.k.

noll-tolerans

våld.

när det gäller

Det
mot kvinnor.
av övergrepp
sker
i
vilka
övergrepp
gäller övergreppen
som sådana, olika typer av relationer
inleds med en
äger rum. Rapporten
när övergrepp
samt platser och tillfällen
främmande
dem
för
begås
för sexuellt våld mot kvinnor,
redogörelse
av
som
I slutbetänkandet

män.

fysiskt

Därefter

beskrivs

diskuteras

och psykiskt

de olika

våld

inom

formerna

olika

våld i nära relationer.

bekantskapsrelationer
Det finns också avsnitt

och därefter
om övergrepp

Internationellt

på barn,
för olika

arbete för

att motverka

våld

våld mot kvinnor på arbetspatser,
och i ett avsnitt
former av rituellt våld, pornografi
m.m.

2.3

Kvinnovåldskommissionens

och

Vi föreslår
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kvinnor

finns en redogörelse

överväganden

förslag

dokument
att internationella
till att motverka
sådant våld
genom att publiceras.

som syftar
tillgängliga

mot

och
som rör våld mot kvinnor
översätts till svenska och görs

plats
som rör våld mot kvinnor har sedan många år haft en framskjuten
Med
bland de frågor som behandlas av de internationella
samarbetsorganen.
utgångspunkt i FN :s stadga har medlemsländerna
en skyldighet att upprätthålla
Frågor

och främja respekten
konventioner

främja
världen

for mänskliga

rättigheter.

och andra internationella

kvinnors

rättigheter

diskriminerade

i olika

Trots

avseenden,

blir

av en lång rad
som tar sikte på att
kvinnor
över hela

tillkomsten

överenskommelser,
dock

rättigav sitt kön. Det handlar om kvinnors
trygghet, frihet, integritet och värdighet. Dessutom

på grund

heter såvitt avser jämlikhet,
särskilt utsatta för våld i olika
är kvinnor

former.

Enligt

det europeiska

minis-

termötets
om strategier för att bekämpa våld mot kvinnor kan sådant
kvinnor,
vilket härrör från det
våld betraktas
som ett medel att kontrollera
och män och
fortfarande
råder
mellan
kvinnor
ojämlika maktförhållande
som
deklaration

som utgör ett hinder för uppnående av verklig jämställdhet mellan könen.
Sverige har aktivt medverkat i och påverkat arbetet inom olika internationella
organ när det gäller frågor som rör bekämpandet av våld mot kvinnor och andra
frågor som innebär en ökad respekt för kvinnors rättigheter i olika avseenden.
mellan kvinnor
Vårt land har också verkat för att frågor som rör jämställdhet
arbetet. Enskilda
och män får en framskjuten
plats i det internationella
stater
förhåller
sig mycket olika till det problem som våld mot kvinnor utgör. Det är
enligt vår mening viktigt att Sverige internationellt
sett är ett föredöme i dessa
i det
såvitt avser Sveriges medverkan
nationella
arbetet
i
lika
detta
det
hög
grad
gäller
men
former av övergrepp mot kvinnor.
I FN-deklarationen

sammanhang.

Detta

internationella

samarbetet,

gäller

naturligtvis

olika
med att motverka
om avskaffande
av våld mot kvinnor påpekas särskilt att staterna, när de lämnar
bör lämna information
in rapporter
till FN som rör mänskliga rättigheter,
om
och om de åtgärder som man vidtagit
mål som anges i deklarationen.

våld

mot kvinnor

för att förverkliga

de

för att motverka

arbete

Internationellt
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våld

kvinnor

mot

krävde FN:s generalförsamling
kungjordes
med att deklarationen
skulle bli allmänt känd
skulle göras för att deklarationen
att alla ansträngningar
antagit en allmän rekommendation
hade dessförinnan
och respekterad. CEDAW
åtrekommenderades
att vidta lämpliga
nr 6, i vilken konventionsstaterna
I samband

för

gärder
rapporter
Vi vill

och CEDAW:s
till CEDAW
att staternas rapporter
att säkerställa
till ECOSOC
översätts och sprids
staternas inhemska språk.
understryka betydelsen av att föra ut information
om innehållet

i

av våld mot kvinnor till det svenska folket. Det
är även av stor betydelse att den svenska regeringen för ut information
om de
sammanhang när det gäller att
uttalanden
i övrigt som görs i internationella
på området, men
Det gäller givetvis konventioner
bekämpa våld mot kvinnor.
om avskaffande

deklarationen

och olika

deklarationer

resolutioner,

också

uttalanden

och rekommendationer

efterfrågar dessa dokument
organ avger. Många människor
som internationella
allt
sätt. Det gäller framför
och önskar få del av dem på ett mer lättillgängligt
forskare och studerande ungdom men även andra. Oftast saknas översättningar
till svenska.
av dokumenten
Vi har mot bakgrund av vad som nu sagts låtit översätta några av de viktigaste
Sålunda har vi låtit översätta
dokumenten
internationella
om våld mot kvinnor.
kvinnor och den deklaraavskaffande
våld
1993 års FN-deklaration
mot
av
om
i
Europa
kvinnor
våld
för
bekämpa
tion om strategier
ett demokratiskt
mot
att
om jämsom år 1993 antogs av Europarådets tredje europeiska ministermöte
och män. Likaså har den resolution
ställdhet mellan kvinnor
om våldtäkt och
till
översatts
sexuellt
utnyttjande
som antogs vid ministermötet
av kvinnor
svenska.

De fullständiga

återfinns

i betänkandets

översättningarna

och resolutionen

av deklarationerna

del B.

rekommendeav de s.k. Nairobistrategierna
medvetenhet
åtgärder för att öka allmänhetens
om
världskonVid
FN
samhälleligt
problem.
allvarligt
kvinnor
är ett
:s
att våld mot
i Beijing kommande höst kommer man som nämnts att göra
ferens om kvinnor
av i vilken utsträckning dessa strategier har genomförts. Syftet
en utvärdering

Redan

i samband

med tillkomsten

rades regeringarna

att vidta

åtagande så att strategierna

är att skapa ett förnyat politiskt
före år 2000. I FN-deklarationen

kan genomföras

rekomav våld mot kvinnor
om avskaffande
menderas staterna att vidta olika åtgärder för att avskaffa fördomar som grundar
och
eller överlägsenhet
sig på föreställningar
om det ena könets underlägsenhet
på förstelnade roller för kvinnor och män. En liknande bestämmelse finns sedan

tidigare

är därför

Det
våld

5 i kvinnodiskrimineringskonventionen.
ur flera aspekter viktigt att internationella

i artikel

mot kvinnor

sprids.

översätts

till

svenska

och att dessa dokument

Översättning och spridning bör även omfatta

internationella
av Sveriges

övervakningsorgan,
rapporter.

Spridningen

dokument

som rör
publiceras och

Sveriges rapportering

till

och organens behandling
av sådana dokument har en informerande

såsom CEDAW,

Internationellt

och utbildande
de och

funktion

pedagogisk

arbete för

och kan därigenom

effekt.

Internationella

våld

att motverka

förväntas

mot
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kvinnor

få en allmänt normbildankan
och uttalanden

deklarationer

om vikten av att
kan ses som en
bekämpas. Spridningen
våldet mot kvinnor
av dokumenten
medåtgärd från den enskilda statens sida när det gäller att Öka allmänhetens
samhälleligt problem.
är ett allvarligt
vetenhet om att våld mot kvinnor
dokument
sålunda att internationella
Vi föreslår
av den art som nu har
till

att väcka

opinion

och öka medvetenheten

sålunda

bidra

nämnts,

regelmässigt
och som syftar till att motverka våld mot kvinnor,
publiceras.
svenska och görs tillgängliga
att
genom

sätts till

över-
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3

omfattning

Problemets

utsätts för är av en sådan omfattning
att det måste
tvivel
finns
dock ett
råder
det
Det
inga
problem
om.
som ett stort
För att
stort intresse av att närmare kunna ange precis hur stor omfattningen
och for att kunna utvärdera
åtgärder,
effektiva
kunna utforma
förebyggande
sådana, krävs också kunskap om våldets förändringar
över tid, om offer, om
Att

som kvinnor

det våld

betecknas

om de sociala sammanhang i vilka våldet utövas och om våldets
kan man få av
Viss ledning för att belysa dessa frågeställningar
och genom sjukvårdsunderrättsstatistiken,
av offerundersökningar

gärningsmän,
konsekvenser.
den officiella

sökningar.

3.1

synpunkter

Några
våldsbrott

mot

på statistiken

om

kvinnor

svenska statistiken om brott och brottslingar
är mycket detaljerad
dock bara den
kvalitet.
omfattar
Den
och anses internationellt
hög
sett vara av
brottslighet som anmäls till polisen. Den belyser omfattningen av vissa problem
Den officiella

i samhället.
kvinnor

som i första hand är aktuella
våldtäkt och andra sexualbrott,

De brottstyper

är misshandel,

hot. Framställningen

i det följande

när det gäller våld mot
ofredande
samt olaga

görs i första hand med tanke på dessa brotts-

typer.

Enligt
tistiken

sina direktiv

undersöka om den nuvarande brottsstai syfte
i större utsträckning
än för närvarande,
såvitt
brottsutvecklingen
bedöma
att
avser våld

bör kommissionen

kan och bör könsuppdelas

att ge ett bättre underlag för
som riktas mot kvinnor.
Rättsstatistiken
belyser olika

Uppgifter

om anmälda

aspekter

brott.

av brottsligheten

och avser:

Problemets
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2.

Uppgifter

3.

Uppgifter

omfattning

om rättsapparatens
och lagföringar.

hantering

och lagforda

om misstänkta

av de anmälda

brotten,

t.ex.

beslut

personer.

hantering av de under år 1992 anmälda brotten
avser rättsväsendets
och våldtäkt har Kvinnovåldskommissionen
avseende s.k. kvinnomisshandel

Såvitt

gjort en särskild statistisk undersökning. Resultatet av undersökningen redovisas
och våld mot kvinnor
inom rättsväsendet
närmare i Kapitel 8 Myndigheterna
del B.
samt i betänkandets
finns
För några brottstyper
anmälda
person
grövsta

brott.

Det

uppgifter

framför

gäller

allt

om offer
uppgifter

medtagna
om kön

som brottet riktats mot. Vissa sådana uppgifter
sexualbrotten
samt för misshandel.

3.1.1

Statistik

Statistiken

över

brottslighetens
har sin orsak

anmälda

finns

ålder

över

på den

beträffande

de

brott

är en av de viktigaste källorna till kunskap om
Statistiken
är dock långtifrån enkel att tolka, vilket

brott

utveckling.
i flera

anmälda

över

i statistiken
eller

faktorer.

vi här talar om, är en av de främsta orsakerna
del
den
att
som inte anmäls till polisen
av brottsligheten
varierar
i storlek över tid. Tre
mörkertalet
särskild
En
svårighet är att
anses ha stor betydelse för om ett brott anmäls eller inte. Det gäller

När det gäller

de brottstyper

till tolkningssvårigheter
är stor.
faktorer

och offret samt brottets
mellan gärningsmannen
relationen
skador anmäls i högre grad
Man vet att grova brott med allvarliga
än lindrigare brott. Vidare polisanmäls brott där gärningsmannen är helt obekant
för offret i högre grad än brott där gärningsmannen är en närstående. Brott som

brottets

grovhet,

synlighet.

utspelas på allmän plats anmäls i högre grad än brott som utspelas i det privata.
Att mörkertalet
är högt innebär att en kraftig förändring
av antalet anmälda
i samma
har
förändrats
antalet
brott
med att det verkliga
brott inte är liktydigt
grad. En ökning av antalet anmälda brott kan således likaväl bestå av en förändring i mörkertalet
genom att en större andel av de brott som begåtts anmäls,
har ökat. En ökning av antalet anmälda brott som
dvs. anmälningsbenägenheten
kan alltså bero på att dessa brott i högre grad synliggörs
begås mot kvinnor
snarare än att antalet brott har ökat.
En ökning av antalet anmälda brott av en viss typ behöver inte heller innebära
att antalet offer, eller antalet misstänkta personer, har ökat. Detta gäller särskilt
anvisningar om antalsför de brottstyper där Statistiska
centralbyråns SCB

räkning av brott ger vid handen att ett brott skall räknas för varje brottstillfälle,
vid
t.ex. vid våldtäkt och sexuellt tvång - men inte för andra sexualbrott
- samt
misshandel,
olaga hot och ofredande.
Teoretiskt
kan alltså en ökning av antalet anmälda våldtäkter
eller fall av

Problemets

sexuellt

misshandel,

tvång,

bero

osv.

flera helt olika
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fenomen:

blir utsatta för våldtäkt än tidigare. Vid en oförändrad
innebär detta att risken att bli utsatt för våldtäkt har ökat.

Ett större antal kvinnor

befolkningsmängd

kvinnor
som blir utsatta för våldtäkt har inte ökat, men en större
andel av dem som blivit utsatta anmäler brottet. Risken att bli utsatt för våldtäkt
har ökat.
har inte ökat, men risken för gärningsmännen
att bli polisanmälda
Mörkertalet
har minskat.
2. Antalet

Antalet
utsatta
norna

som blir utsatta för våldtäkt har inte ökat, men de som blir
blir det vid fler tillfällen
än tidigare. De redan utsatta kvin-

kvinnor

för våldtäkt
har blivit

för brott.

än mer utsatta

som blir utsatta för våldtäkt eller antalet brottstillfälför polisen vid anmälningslen har ökat. Däremot berättar de utsatta kvinnorna
tillfället
än tidigare. Polisen kan också vara mer benägen att
om flera våldtäkter
räkna fler våldtäkter
än tidigare. Risken för kvinnor att bli utsatta för våldtäkt
4. Varken

antalet

har inte ökat,

kvinnor

inte heller

emot har mörkertalet
Varken

antalet

len har ökat.
sätt,

antingen

förändrat

risken

för gärningsmännen

för antalet

att bli polisanmälda.

Där-

minskat.

våldtäkter

som blir utsatta för våldtäkt eller antalet brottstillfáldefinieras
brottshandlingen
på ett nytt och annorlunda

kvinnor

Däremot

på grund

av förändringar

i lagstiftningen

eller

på grund

av ett

synsätt.

av antalet anmälda brott orsakas sannolikt sällan enbart av en enskild
kan det vid en noggrann analys visa sig att någon förklaring
Däremot
kan vara
implikationerna
dominerar.
De kriminalpolitiska
av olika förklaringar
till att den anmälda
vitt skilda. Likaså kan det finnas flera andra förklaringar
En ökning

faktor.

minskar,

brottsligheten

3.1.2
Den

Statistik
statistik

än att den faktiska brottsligheten

över

flödet

minskar.

i rättsapparaten

som förs över den rättsliga handläggningen
Ett exempel är begreppet uppklaring, vilket

är även den mycket

ibland används som
hur
misstänkta
det
mått
på
många
personer som lagförts, eller hur
vore ett
om
inte.
kan t.ex.
Uppklaringsprocenten
många brott som klarats upp. Det är det nu
minska trots att både antalet och andelen lagföringar
satt i relation till anmälda
ökar. En av orsakerna till svårigheten att tolka statistibrott eller anmälningar
svår att tolka.

och på
som finns mellan beslut fattade på brottsanmälan
misstänkte
i
samband
med
förundersökningden
upprättas
som
om
som används i statistiken;
en. En arman orsak är de olika redovisningsenheter
misstänkta personer osv.
brott, brottsdeltaganden,
ken är de olikheter

personblad,

Ett annat exempel

svårigheten

att tolka

statistik

om den rättsliga

handlägg-
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från
är att brotten ofta, och till och med flera gånger, omrubriceras
dom. Vi kan i statistiken
anmälan över åtal och till lagakraftvunnen
t.ex. få
för vilka en
uppgift om det antal våldtäkter
som anmäls och det antal våldtäkter

ningen

kan vi t.ex. inte få uppgift om hur många av de
person åtalas osv. Däremot
sexuellt
tvång för vilka åtal väckts, som vid anmälningsbrott rubricerade
som
våldtäkt.
tillfället
defmierades
som

3.1.3

Statistik

Statistiken

över misstänkta

misstänkta

över

och lagförda

och

personer är detaljerad
medborgarskap
m.m.

sett de behov som finns. Kön, ålder,
innehåller uppgifter om brottens
Statistiken
anmälts.

och län där brottet

Statistik

fördelning

personer

finns

geografiskt

finns alltså om var brotten

i stort
redovisat.

och fyller

polisdistrikt
begås men inte

bor.

om var gärningsmännen

3.1.4

Kunskap

lagförda

offer

om

statistiken
inte i den officiella
annat än som
om offer förekommer
i olika
dessa
indelas
anmälda
brott
till registreringen
genom att
av
offret
är 15
brottskoder.
För våldtäkter
t.ex. är det möjligt att utläsa enbart om
år eller äldre eller om offret är under 15 år. Om offret är kvinna eller man

Uppgifter

"biprodukt"

registreras
vissa

inte.

dock

sexualbrott

underårig,
med syskon

-

sexuellt

För
gäller samma förhållanden.
sexuellt utnyttjande
utnyttjande,
av
eller
med barn, sexuellt umgänge med avkomling
sexualbrott

För

andra

sexuellt

tvång,

sexuellt

är under

15 år kan dock utläsas om gärningsmanDenna uppdelning görs inte i fråga om offer

umgänge

och där offret

nen och offret haft en nära relation.
som är 15 år eller äldre.

går att utläsa om offret är 15 år eller äldre eller om
offret är under 15 år och, om offret är 15 år eller äldre, offrets kön. I fråga om
offer som är barn mellan 0-14 år saknas för närvarande uppgift om kön. När
finns även en indelning efter relation till gärningsdet gäller misshandelsbrotten
För

misshandelsbrotten

mannen bekant
våldtäktsbrotten

eller obekant.

anges för såväl misshandelsbrotten
har begåtts inomhus eller utomhus.
Vidare

som

om brotten
Ytterligare
ett påpekande bör göras här. De uppgifter
som i dag finns om
i den särskilda statistiken över
offret då brottet anmäls, har ingen motsvarighet
Detta innebär att det går att utläsa hur många brott av typen
personer.
"misshandel
mot kvinna"
men ingen uppgift går att få om hur
som
många personer som dömts för att ha misshandlat
en kvinna.

lagförda

Problemets

3.2

Omfattningen
sexuella

När det gäller

redovisningen

statistiken

av

kvinnomisshandel

övergrepp
över våldsbrott

huvudsakligen

till våldtäkt

Våldet

mot

omfattning
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och

kvinnor

mot kvinnor begränsar vi i detta avsnitt
och andra sexualbrott samt misshandel
.
som ett flertal andra brott.

kan dock definieras
mot kvinnor
Enligt
den officiella
statistiken
från SCB

avseende anmälda
brott uppgick
brott som avser misshandel mot kvinnor år 1994 till 18 567. Av
dessa var 12 196 brott sådana som begåtts inomhus av en för kvinnan tidigare
bekant person,
dvs. det är sådana brott som närmast motsvarar
begreppet
antalet

anmälda

"kvinnomisshandel

Sådan misshandel är enligt statistiken den vanligaste typen
misshandel
kvinnor
samtidigt som denna brottslighet,
i likhet med vad
mot
av
anförts
till
del
dold.
Om
räknar
de brott som
stor
antas vara
som
ovan,
man
begåtts såväl inomhus som utomhus av en för kvinnan bekant person uppgår
antalet till 14 629.
Figur

1 Anmälda

misshandelsbrott

efter plats där brottet
offret

år 1994
mot män respektive
mot kvinnor
ägt rum och om den misstänkte
var bekant eller inte for

Mot man
30 716 brott

L

I

Inomhus
avbekant

Mot kvinna
18 567 brott

Utomhus
avbekant

Inomhus
avobekant

Utomhus
avobekant
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har
mot kvinnor
av de anmälda misshandelsbrotten
inomhus.
Som
begåtts av en för kvinnan tidigare bekant person, huvuddelen
i två tredjedelar
kan nämnas att män, enligt anmälningsstatistiken,
jämförelse
femtedelar

fyra

Nästan

av en obekant person, oftast utomhus. En genomgång av
av fallen misshandlats
brott i Stockholm
år 1978 gav vid handen att minst hälften av de
polisanmälda
till polisen hade misshandlats
kvinnor
av sin make,
som anmält misshandel
sambo
Figur

eller

dylikt,

2 Anmälda

ningstillfället

medan motsvarande

mot kvinnor
och totalt

misshandelsbrott

bedömd

andel for män var en knapp

svårhetsgrad

1981-1994

efter

procent.
vid

anmäl-
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Sedan år 1981 kan antalet anmälda

urskiljas

l

statistiken.

l

I
1990

I
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I

immmimmaei

som riktat sig mot kvinnor
Sedan detta år och fram till och med år 1994

misshandelsbrott

mot kvinnor ökat med 114 procent, vilket
misshandel
är ungefär lika mycket som
mot man ökat med. Antalet anmälda
brott av typen grov misshandel
med 70
mot kvinna har ökat något mindre
procent
än antalet brott av typen "annan misshandel",
som ökat med 118
har antalet

procent.

anmälda

misshandelsbrott

Problemets

Figur

3 Anmälda

brottet

ägt rum

omfattning

misshandelsbrott
1981-1994 efter plats
mot kvinnor
och om den misstänkte
bekant
eller inte for offret
var

där

14000i

4000-

1981

1985

1990

lnomhusuvbdrm
Inomhuuvobekm

--------

----

--

Utomhusuvbehnt
Utomhusavobekmt

Alla typer av misshandel
ökat
mot kvinna har, enligt anmälningsstatistiken,
ungefär lika mycket sedan år 1981. Den kraftiga ökningen
antalet
anmälda
av
brott bland sådana som skett inomhus av en for offret bekant gärningsman,
på den förändring
som skedde år 1982, beror troligen
av åtalsreglerna
som

gjordes
År

då.

1994 anmäldes

anmälda

i hela landet

1 812 våldtäkter

eller

váldtdlctyörsök.

Av

de

våldtäktsbrotten

var 1 503 brott riktade mot personer 15 år eller äldre
och 873 av dessa var fullbordade
våldtäkter
inomhus. Det är framför allt i fråga
antas vara mycket stort.
om den sistnämnda typen av våldtäkt som mörkertalet
År 1994 anmäldes också l 699 brott
sexuellt
sexuellt utnyttjantvång,
typen
av
de, sexuellt utnyttjande
sexuellt
underárig,
med
barn
umgänge
samt sexuellt
av
med avkomling

eller

syskon. 1 353 av dessa brott var riktade mot en
285 av de 1 699 brotten riktade sig mot
av annat kön än den misstänkte.
en person som var 15 år eller äldre, och 234 av dessa riktades mot en person
Av tidigare forskning har det framgått att den
av annat kön än den misstänkte.
umgänge

person
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kvinär en man. Därför är det så gott som uteslutande
som är offer i de fall brotten riktats mot en person av motsatt
nor eller flickor
kön än den misstänkte och nästan alltid män eller pojkar som är offer i de fall
brotten riktats mot en person av samma kön som den misstänkte.
nästan alltid

misstänkte

Figur

4 Antal

1975-1994,

anmälda

efter

sexualbrott

riktade

mot

15 år eller

personer

äldre

typ av brott
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5 Antal

1994, efter

anmälda

sexualbrott

riktade

mot

personer
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under

15 år 1975-

typ av brott

.W... .. ......., . ............................,..........
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1 535
av typen sexuellt ofredande.
medan 2 601 var av typen "annat sexuellt ofreriktades 1 032 mot personer under 15 år medan
1 569 var riktade mot personer 15 år eller äldre. Även för denna typ av brott
har det framgått att minst nio av tio offer är flickor
och att de
eller kvinnor
Under

år 1994 anmäldes

.. ...................,

också 4 136 brott

av dessa brott gällde blottning
dande". Av dessa 2 601 brott

misstänkta

personerna

nästan uteslutande

är män.

När man ser till statistiken för år 1994 kan man konstatera att det generellt skett
Däremot har antalet anmälda
en fortsatt ökning av antalet anmälda våldsbrott.
brott med högt mörkertal
våldtäkt
och sexuella övergrepp
mot barn minskat
år 1994, vilket kan bero på att anmälningsbenägenheten
minskat något, men det
kan också finnas
allmän

plats och av obekanta

sådant brott
öka.

andra förklaringar.

är sexuellt

Sådana brott

begås på
som företrädesvis
Ett
däremot att öka kraftigt.

personer fortsätter
Även misshandel
ofredande.

mot kvinnor

forsätter

att

omfattning
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som nänmts i föregående avsnitt på de ansexualbrott
mälningar
om brott som kommer till polisens kännedom. Brott som
och kvinnomisshandel
antas ha höga mörkertal,
som det är mycket svårt att
genomsnittuppskattar att den verkliga våldsbrottsligheten
skatta. Kriminologer
det
gäller brott
När
den
registrerade.
så
gånger
åtminstone
stor som
ligt är
tre
Den

statistiken

officiella

bygger

måste man dock räkna med ett långt högre mörkertal.
som kvinnomisshandel
För detta talar nämligen relationen mellan offer och gärningsman, brottsplatsen
samt skadans
Antalet

art.
har Ökat mycket kraftigt

och kvinnomisshandelsbrott

anmälda sexualbrott

i vart fall de senaste 10-15 åren. Särskilt stor har ökningen av anmälda
är det i
varit under de allra senaste åren. Såvitt avser våldtäkterna
sexualbrott
framför
bland
dessa
och
ökat
inomhus
våldtäkterna
huvudsak de fullbordade
som
ökad
allt de som begåtts av en för offret känd person. Huruvida
en faktiskt
våldtäktsanmälda
ligger bakom den statistiska ökningen av antalet
brottslighet

under

brott

är inte klarlagt,

våldtäkter.

utnyttjande
mot vuxna
sexualbrott

När

Under

tvång,

generellt och delvis
som förklaras

år 1994 anmäldes

också

kategorin

den sistnämnda

inte när det gäller

sexuellt

utnyttjande

sexuellt

och

sexuellt

av sexualbrott
minskad
tolerans mot
en
Hur stor
av brottsligheten.

av underårig är det troligt att den statistiska
under den allra senaste tiden delvis beror

av ökningen
fastställa.
del

åtminstone

det gäller

en faktisk ökning
av de olika faktorerna

ökningen

är dock

omöjligt

att

Av en
1 515 brott mot lagen om besöksförbud.
framgår att endast 6 av
1993:5
KR-info
för brott mot lagen om besöksförbud
var

specialundersökning
som SCB utfört
135 personer som år 1992 lagfördes
kvinnor.

Figur

6 Antal
besöksförbud

anmälda brott
1989-1994

och antal
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gällande

överträdelser

anmälningar
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av

1989

Ikon
Sedan år 1989 innehåller
ser av besöksförbud
tänkta.
Av

den officiella

och antal personer

statistiken

uppgifter

som polisen

funnit

om antal överträdelvara skäligen miss-

den specialstudie

av lagförda personer som utförts
av SCB framgår att
av de 135 personer som år 1992 lagfördes for brott mot
hade ett annat brott som huwdbrott
besöksförbudslagen
i lagtöringen,
oftast
misshandel
eller olaga hot. Av samma specialstudie
framgår att 146 personer
misstänktes
för brott mot besöksförbudslagen
och att varje misstänkt
person
nästan två tredjedelar

misstänktes

för i genomsnitt
3,2 brott. Sex av de 146 misstänkta personerna var
103 av de 146 var svenska medborgare, fem var medborgare
i något
land, och 38 26 procent
utomnordiska
medborgare.
annat nordiskt
var

kvinnor,

Årligen

utsätts också ett mycket stort antal kvinnor

ofredande och hemfridsbrott m.
hur

stor

andelen

kvinnliga

offer

for brott av typen olaga hot,
Av den officiella
statistiken framgår dock inte
År 1994 anmäldes t.ex. 26 319 brott
av
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hot,

typen olaga
hemfridsbrott.
Statistiken

omfattning

över

17 271 brott

misstänkta

av typen

och lagförda

ofredande

och 7 011

brott

av typen

att 4 559 personer
procent av dessa var själva
for misshandel mot en man var

personer
är 1994. Tolv

visar

för misshandel mot kvinna
Av de 7 834 personer som misstänktes
Andelen misstänkta kvinnor är högre for misshandel mot
fyra procent kvinnor.
18 procent avseende misshandel mot barn 7-14 år respektive 22 procent
barn
avseende misshandel
mot barn O-6 år.
En av dessa
för sexualbrott.
totalt tolv kvinnor
misstänktes
1994
Under är
misstänktes
kvinnor.

till

En kvinna misstänktes för försök
av sexualbrott.
277
mot en person under 15 år. Sammanlagt misstänktes
elva kvinnor misstänktes under året for sexualYtterligare

för två olika

misstänktes

inomhus

våldtäkt

for våldtäkt.

typer

personer
sexuellt utnyttjande
fem för sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande,
brott
av
med
avkomling
sexuellt
eller
umgänge
med
barn
sexuellt
umgänge
underárig,
ellet syskon mot en person av annat kön, fyra av dessa mot barn i en nära
för
misstänktes
Tre kvinnor
en mot barn i en annan relation.
sexuellt
sexuellt utnyttjande, sexuellt utnyttjande av underärig,
med barn eller sexuellt umgänge med avkomling eller syskon mot en
för sexuellt ofredande.
samma kön och ytterligare fyra misstänktes

relation

och

sexuellt

tvång,

umgänge

person av
År 1994 lagfördes

sammanlagt 698 personer med ett sexualbrott
som huvudkvinnor.
Ingen
eller
sju
dessa
Av
procent,
brott
personer,
en
var
för
två
sexuellt
utnyttjande,
för
lagfördes
för våldtäkt,
kvinna lagfördes
en
underårig,
sexuellt utnyttjande av underårig,
en för grovt sexuellt utnyttjande av
två för sexuellt umgänge med barn och en for koppleri. Samma år dömdes totalt
i lagföringen.

149 personer

för våldtäkt.
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Figur
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7 Påföljder

avseende

våldtäktsbrottet

85

omfattning

1975-1994

Antal

Andel
- 100

-

150
fängelse

l

% fängelse

1 år

Övriga påföljder

100

skyddstillsyn
Rötlspsykialrisk
Fängelse
50

I "övriga
vård

enligt

påföljder

ingår överlämnande

till

vård

inom

socialtjänsten

och till

lagen 1988:870

i vissa fall liksom böter
om vård av missbrukare
År 1975
eller strafföreläggande
samt något fall av åtalsunderlåtelse.
var det
endast drygt 50 procent av dem som dömdes för våldtäkt och våldförande
till
och med år 1984 som dömdes till ett fängelsestraff.
Motsvarande
andel under
1990-talet

80 procent.
Av statistiken
går inte att utläsa hur många av dem som dömts för våldtäkt
dömts
för
sådant brott riktat mot barn. Dock bör
ett
som
- om man antar att
lagtöringsandelen
är ungefär lika stor för brott mot barn som för brott mot
vuxna - en dryg tiondel vara sådana personer som begått våldtäkt mot barn.
Av dem som dömts för brotten sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt

utnyttjande

är drygt

av underårig,

sexuellt

umgänge

med barn och sexuellt

umgänge

med

vård
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minoritet

300 -

250

för sådana brott

dömts

8 Påföljder

Figur

riktade

avseende

har endast

av dessa brott

formerna

syskon samt de grova

eller

avkomling

en

mot vuxna.

sexualbrott
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0 1975

1990

1985

1980

8 236 personer, varav 623
För grov misshandel lagfördes samma
personer, eller åtta procent, var kvinnor.
eller
31
år 551 personer,
sex procent, var kvinnor.
personer,
varav

lagfördes

För misshandel

Ett

till

komplement

offerundersökningar.
stort riksrepresentativt
offerundersökningarna
hetens

omfattning,

1970-talet

1978,

den officiella

anmälda

över

de återkommande

undersökt

Undersökningarna

olika

genomförs

frågor om brott

aspekter

och 1992/93.

Frågorna

svenskarnas

varje år med varierande

har ställts

utgör

s.k.

levnads-

frågeställ-

nämligen
vid tre tillfällen,
för brott har dock varit få

om utsatthet
på ett sådant sätt att undersökningsresultaten

1984/85

brott

utfrågningar

av ett
avses bl.a.
urval av befolkningen,
som SCB genomför. Ett syfte med
är att få ytterligare information
om den faktiska brottsligSedan slutet av
och mörkertalet.
anmälningsbenägenheten

Vissa detaljerade

och ställda

statistiken

Härmed

har SCB sålunda

förhållanden.

ningar.

under år 1994 sammanlagt

inte utan vidare

kan

Problemets

användas

87

omfattning

Gjorda analyser har dock
som ett komplement till kriminalstatistiken.
120 000 kvinnor årligen utsätts för någon form av våld

pekat på att åtminstone

eller hot och att 40 000 av dessa kvinnor får synliga märken eller kroppsskador
Även SCB:s offerundersökningar
av sådant våld.
ger en mycket begränsad bild,
framför
allt av det våld som utspelas i familjen. Intervjuerna
genomförs nämtelefon

ligen

eller vid besök

i hemmet,

vilket

försvårar

för många kvinnor

om olika övergrepp
som de blivit utsatta för. Överhuvudtaget anses
underrepresenterade
även i
som sker inom familjen
vara kraftigt
offerundersökningarna.

att berätta
våldsbrott

Internationellt

har olika

gjorts i syfte att söka kunskap om
undersökningar
det
våld
riktas
kvinnor.
Av särskilt intresse i sammanmot
av
som
hanget är den stora nationellt omfattande undersökning
som år 1993 genomföromfattningen

des i Canada

statistikförande
myndigheten i landet. Den har
av den officiella
intresse därför att den utfördes
nationell basis, men också därför att
i Canada och i Sverige.
kan dras mellan samhällsstrukturen
många paralleller
särskilt

Genom

intervjuer

tillfrågades

över

12 000 statistiskt

utvalda

kvinnor

18 år

eller äldre om de varit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld sedan 16 års ålder.
i Canada 51 % hade varit utsatta för våld åtminstone
Hälften av alla kvinnor
hade
vid ett tillfälle
sedan 16 års ålder. 25 % av alla kvinnor som intervjuades

fysiskt eller sexuellt våld från en nuvarande eller tidigare partner. Om
med en man,
man endast räknar de kvinnor
som någon gång levt tillsammans
hade nära 30 % varit utsatta för sådant våld. Enligt undersökningen
var det
många kvinnor som hade upplevt upprepat våld från sina närstående män. Två
upplevt

av de kvinnor som hade blivit utsatta för våld av en nuvarande eller
partner hade blivit utsatta vid mer än ett tillfälle,
en tredjedel av kvinhade utsatts vid mer än tio tillfällen.

tredjedelar
tidigare

norna
Den kanadensiska

undersökningen

stöder också hypotesen att barn som bevittdet mönster av aggressivt beteende som de

nar våld i hemmet ofta tar efter
visade att de kvinnor
Undersökningen
upplevt.
som hade en våldsam svärfar
löpte tre gånger 36 % så stor risk att bli utsatta för våld av sin partner som de
kvinnor
vars svärfar inte uppvisat ett våldsamt beteende 12 %. För en tredjehade våldet eller hoten varit av så
del 34 % av offren för kvinnomisshandel

allvarlig
alla gifta

fruktat för sina liv. Detta skulle
art att kvinnorna
kvinnor
i Canada känt sig hotade till livet.

motsvara

att 2 % av

i undersökningen
var det endast 14
som omnänmdes
hade talat med
förekom
kvinnorna
inte
% som hade anmälts till polisen. Det
att
sålunnågon person om vad de varit med om. I 22 % av fallen hade kvinnorna
inte berättat för någon om det våld de varit utsatta för.
da före undersökningen
Av

alla våldsincidenter

88

Problemets

omfattning

Kvinnoväldskommissionens

3.3

och

Statistiken

överväganden

förslag

över anmälda

framför

brott,

måste könsuppdelas

brottsbalken,

allt brotten

i större

4 och 6 kap.

enligt

utsträckning.

Sålunda

behövs

kön. Vidare behövs inforinformation
om såväl offrets som förövarens
mation om offrets kön när det gäller statistiken över lagförda personer.
statistik kan man få ett bättre underlag för att uppskatMed en förbättrad
ta samhällets kostnader
Vidare bör statistiken

för mäns våld
ge information

mot kvinnor.
om offrets ålder,

nationalitet

och,

Även den statistik som finns
relation till gärningsmannen.
Statistibehöver kompletteras.
brott mot besöksförbudslagen
förövade
våldsbrott
skadestånden
vid
ken bör också ge ökad kunskap om
vid brott som
mot kvinnor och belysa omfattningen
av frihetsberövanden
kvinnor.
våld
mot
avser
föreslår vi att en brottsofferkriminalstatistik
Förutom
en förbättrad
inte minst,

beträffande

undersökning

avseende

undersökning

kan möjliggöra

Vidare

kunskapen

skulle
mellan

bandet
skulle

våld

och

våld

mot kvinnor

kommer

till

stånd.

en skattning av den verkliga brottsligheten.
och samom orsakerna till våld mot kvinnor
öka. Undersökningen
andra samhällsfaktorer

att öka kunskapen om vilka resurser
för att bekämpa det våld som kvinnor utsätts för.

också

sättas

bidra

En sådan

till

som skall

nå det gäller att
sägas vara bristfällig
och vilka kostbelysa omfattningen
mot kvinnor
av våld och andra övergrepp
nader detta våld för med sig. Det föreligger enligt vår mening sålunda ett behov
allt statistiken
över
Det gäller framför
av denna statistik.
av förbättringar
kan i flera avseenden

Kriminalstatistiken

kvinnomisshandel
över

vissa

kapitel

och sexuella

andra

brott

brott,

framför

mot kvinnor,
men även statistiken
i sistnämnda
brottsbalken;
och
i 3
4 kap.

övergrepp
allt

hemfridsbrott

såsom olaga hot,

och ofredande.

Vi

ser dock

inte

något behov av att helt göra om statistiken över dessa brott. En genomgripande
förändring skulle bl.a. innebära mycket stora kostnader. Vi kommer emellertid
i det följande att ge några exempel på åtgärder som måste vidtas i syfte att ge
ett bättre
kvinnor.

För det första
typ kompletteras.
och brottssituation,

ändringar

för olika

underlag

bedömningar

såvitt

avser det våld som riktas

mot

som förs över anmälda brott av ovan nämnd
offer
Ju fler uppgifter
om misstänkt,
som finns i statistiken
desto lättare blir det att dra slutsatser om orsaken till för-

bör den statistik

av antalet

anmälda

brott.

Detta

förutsätter

att uppgifterna

väljs med

Problemets

att belysa faktorer

målsättningen

som hör samman

89

omfattning

med brottsutvecklingen

och

Statistiken över brott som avser våld
är konsekventa.
att redovisningsenheterna
och andra övergrepp bör enligt vår mening könsuppdelas i större utsträckning
än som för närvarande är fallet. Detta gäller även brott mot barn där statistiken
i dag helt saknar könsuppdelning.
1992:1668
Enligt förordningen
om den
officiella
statistiken
ändrad genom SFS 1994:1108
skall också individbaserad
officiell

statistik

när inte särskilda skäl talar emot det. När
vara könsuppdelad
det gäller brott som avser våld och andra angrepp på person behövs information
framför
allt om offrets kön men även om hennes eller hans ålder, nationalitet

och,

inte minst,

ibland

relation

till

Mot en registrering
gärningsmarmen.
av offer har
Även
sådana
i
aspekter
någon mån kan tala
om

vissa etiska skäl anförts.

mot en registrering
av offer är det enligt vår mening viktigt att mot detta väga
den kunskap man kan
löper att utsättas för våld
om de risker som kvinnor
och andra övergrepp.
Det är också önskvärt att
information
om förövarens
kön.
Såvitt

kan man redan i dag utläsa om offret är fyllda
avser misshandelsbrotten
år eller inte och, om offret är 15 år eller äldre, offrets kön. Det går
också att utläsa om offret är bekant eller obekant med gärningsmannen.
Sådana
femton

misshandelsbrott

mot kvinna som har begåtts inomhus av en för kvinnan tidiga"kvinnogår under benämningen
re bekant person är de brott som vanligtvis
misshandel".
Detta begrepp bör inkludera
även de brott som begåtts utomhus
av en för kvinnan tidigare
Även den statistik
som
besöksförbud

gör

behöver

bekant
finns

person.
beträffande

kompletteras.

även beträffande

sig gällande

brott

mot

lagen

1988:688

om
av de synpunkter vi redovisat ovan
denna statistik.
Härtill
kommer
att antalet
Flera

överträdelser

bör sättas i relation

eller

sådan statistik

av besöksförbudslagen
utfärdade besöksförbud.
Någon

finns

till
dock

antalet

gällande

inte tillgänglig

för närvarande.
av statistiken som vi nu har lagt fram tar framför
brott. Inte ens de uppgifter som i dag
över polisanmälda
finns om offret då brottet anmäls återfinns
i den särskilda
statistiken
över
Även
innestatistiken
skulle
behöva
lagförda personer.
över lagförda personer
hålla uppgifter
om offrets kön. Med en sådan statistik skulle de kostnader som
De förslag

till

förändringar

allt sikte på statistiken

mäns våld

för med sig
Ett annat promot kvinnor
en bättre genomlysning.
med den befintliga
statistiken
är att man i denna bara kan utläsa om och
i vilken utsträckning
omrubricering
av brottet har gjorts i den rättsliga hante-

blem

från anmälan

ringen
kunskap

är enligt

som förs.
I ett senare
påföljdsfrågor
stolar

till

åklagarbeslut

vår mening

kapitel

ytterst

och inte från anmälan
värdefull

i detta betänkande

behandlar

till

dom.

när man skall tolka

Kapitel

12 Straffmätning

En sådan

den statistik
och andra

vi frågan om behovet av ökad kunskap om hur domvärderar våldsbrott
och andra brott där kvinnor

ur straffvärdesynpunkt

90

Problemets

ofta utgör

omfattning

offer.

statistiken

vår mening är det önskvärt

Enligt

att man även ur den officiel-

sådan kunskap.

kan hämta

de krav på en bättre
olika lösningar som kan tillgodose
lösning
En
statistiken
vi
här
har
presenterat.
vore ett regiav
som
där ett särskilt identifikationsnummer
åsätts vissa brottstyper,
streringssystem
följer brottet genom hela den rättsliga
och där detta identiñkationsnummer
Det finns

sannolikt

utformning

Med

processen.
ofta utgör

offer,

personblad,

lagforingsbeslut

För

närvarande

kvinnor

sålunda
saknas

begär eller

balken

skulle

vid våldsbrott

eller enligt

fastställts

förövade

för brott

en ökad kunskap
kvinnor.
mot

rådet

Brottsförebyggande

BRÅ

har från

utsträckning

i vilken

stadgade ordningen

samt
Ett system
4 och 6 kap. brotts-

på skadeståndet.

storleken

till

Identifika-

på brottsanmälan,

Enligt vår
av våldsbrott.
skadeståndstahuruvida
om

registrerades

och eventuellt

bidra

om

-

där kvinnor

på grund

den för tvistemål

identiñkationsnummer
kunna

uppgifter

skadestånd

att uppgifter

i brottmålet

om skadestånd
med särskilda

med

statistiska

helt

tillerkänns

mening vore det önskvärt
lan har förts

och vara sökbart
och domstolsavgörande.

finnas

skulle

sådana brott

4 och 6 kap. brottsbalken.

i

brotten

nämligen

tionsnumret

detta särskilt

gäller

perspektiv

vårt

enligt

även beträffande

och med den 1 juli

skadestånden

1994 beställar-

rättsstatistiken.
pågår för närvaEtt utvecklingsarbete
ansvaret for den officiella
för
övergripande
statistiken
underlag
allt for att förbättra
rande, framför
som
området. Exempelvis planeras
analyser och planering inom det kriminalpolitiska
en breddning
av statistiken
anhållanden
och häktningar.

över

straffprocessuella

Tillgången

på statistik

frihetsberövanden,
inom detta område

dvs.

anses i

brister. Bristen på statisberor på att dataunderlaget
sina diarieföringsförbättrat
tik bör kunna åtgärdas när åklagarmyndigheterna
särskilt belysa omfattningen
rutiner.
Enligt vår mening bör statistiken
av friFörutom de åtgärder som
vid brott som avser våld mot kvinnor.
hetsberövanden
BRÅ överväga
vi framhållit
en breddning av statistiken i detta avseenovan bör
de.

dag klart

vilket

bristfällig,

för olika brottstyper är dessutom nära
av kodningsanvisningarna
inte glöms bort utan att könsVi förutsätter
förestående.
att kvinnoperspektivet
får en framträdande
plats när BRÅ vidtar denna överaspekter på brottsligheten
En översyn

syn.
kriminalstatistik
ökar möjligheterna
att få information
om brottsoch att följa de anmälda brotten, de misstänkta personerna
samt offren
skall ge oss snabb och
genom hela det rättsliga flödet. Målet är att statistiken
vissa
slutsatser om utveckanvändas
för
dra
översiktlig
kunskap, som kan
att
En förbättrad

offren

lingen

beträffande

rättsväsendet

våld

hanterar

Vidare bör den ge oss kunskap om hur
mot kvinnor.
de anmälda brotten. När det gäller brott som avser våld

Problemets

och

andra

Våldet

91

omfattning

är det dolda våldet mycket omfattande.
mot kvinnor
sig ofta i hemmet, och kvinnan har inte sällan en nära relation

övergrepp

utspelar

till

den man som utövar våld mot henne. Särskilt när det gäller denna typ av
brottlighet
är det därför viktigt
att få ökad kunskap om det s.k. mörkertalet.
Sådan kunskap kan inte erhållas genom den officiella
statistiken som, trots olika

förbättringar,

aldrig

kan ge en fullständig
bild av omfattningen
av våldet mot
och dess förändringar
kommer
därför
över tid och rum. Statistiken

kvinnor
alltid,

hur noggrann och detaljerad den än görs, att behöva kompletteras
med
specialundersökningar.
Inom BRÅ planeras för närvarande
större
en
återkommande
och ett utvecklingsarbete
har satts
brottsofferundersökning,

olika

igång inom rådet.
Ett sätt att

är att göra offerundersökmer kunskap om offer och offerrisker
den
SCB
utfört
inom
för
sina undersökningar
typ som
av
ramen
om
svenskarnas
levnadsförhållanden.
SCB:s undersökning
kan dock inte ge den
breda information
Ett annat sätt är att genom olika forsksom vi eftersträvar.

ningar

ningsprojekt

försöka

belysa mörkertalets

storlek

och andra faktorer

kan dock ta lång tid och blir
se. Sådan forskning
nationell
skulle bli.
brottsofferundersökning

av betydelinte lika omfattande
som en

Vi anser därför

omfattande
att det föreligger ett uttalat behov av en tillräckligt
när det gäller våld och andra övergrepp
mot kvinnor.
skulle öka kunskapen om omfattningen
och utbredundersökning

brottsofferundersökning
En sådan

ningen av våld mot kvinnor och ge en inblick i andra faktorer av betydelse för
att förebygga sådant våld och minska skadeverkningarna
av det våld som förekommer.
Starka

skäl

rättspolitiska

avseende

att man genomför en särskild
undersökning
som genomförts
förberedelser
krav,

för att en brottsofferundersökning
kvinnor
kommer till stånd. Vi föreslår
mot
liknar den nationella
undersökning
vars inriktning

talar

sålunda

våld och andra övergrepp

eftersom

i Canada.

känsliga

frågor

inte minst vad gäller genomförandet

talet synliggörs
bandet

mellan

torde
våld

också

kunskapen
och

andra

information
ge värdefull
till
komma
rätta med det våld
I Kapitel
förbättra
för våld.

14 Vissa
statistiken

En sådan undersökning

kräver

speciel-

ställer särskilda
som rör privatlivet
Förutom
intervjuerna.
att mörkerav

om orsakerna
samhällsfaktorer

till

om vilka resurser
utsätts
som kvinnor

våld mot kvinnor
öka.

Undersökningen

som skall
för.

sättas

och samskulle
för

att

särskilt utsatta kvinnor
har vi föreslagit
åtgärder för att
invandrade
kvinnor
när det gäller uppgifter
om
som utsätts
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4

Något
våld

4.1

om

bakgrunden

till

kvinnor

mot

Inledning

Våld

och förekomproblem. Det har förekommit
mot kvinnor är ett universellt
i
olika
former
hela
världen,
i
alla
länder
och
i
alla
över
kulturer.
Många
mer
samband måste beaktas när man skall försöka förklara varför män utövar våld
Teorierna
måste innehålla bl.a. historiska,
kulturella,
sociala och
mot kvinnor.
faktorer.
Beroende på utgångspunkt
är det vanligt att man väljer
vid någon eller några av dessa faktorer.
Valet får konseatt lägga tyngdpunkten
kvenser för vilka åtgärder som man anser behövs för att komma till rätta med

psykologiska

problemet.
Vårt

syfte med framställningen

i detta avsnitt är inte att ge en fullständig
våld mot kvinnor förekommer
i ett modernt demokratiskt
samhälle som det svenska. Inte heller gör
redovisa
anspråk
att uttömmande
den forskning
är i stället avsett att som ett komsom finns i ämnet. Avsnittet
plement till framställningen
hälso- och sjukvårdens,
rättsväom socialtjänstens,

förklaring

sendets

till

varför

och kvinnojourernas

peka på några historiska

hantering

linjer

Ett antal försök

gjorts

av frågor som rör våld mot kvinnor
och några utgångspunkter
för det nutida synsättet.
orsaker till att män utövar våld mot kvinnor
har

att beskriva
under senare tid. En sådan beskrivning

finns i rapporten Kvinnomisshandel DsS 1983:5,
som i början av 1980-talet togs fram av en arbetsgrupp med
företrädare
för Socialdepartementet,
och den dåvarande
justitiedepartementet

jämställdhetskommittén.
våldet

och förbättra

och Brottsoffer

Våldskommissionen,
stödet till våldsoffer,

som hade i uppdrag att motverka
behandlade i sitt slutbetänkande
Våld

SOU

1990:92
mera övergripande
sådant
våld
av
som framför allt riktar
anledning att erinra om ett regeringsuppdrag,

vissa aspekter
också

vid Uppsala
pågående

universitet

och avslutad

Mona

forskning

Eliasson
rörande

haft,

orsaker

till våld men även
sig mot kvinnor.
Det finns
som docenten i psykologi

över
att sammanställa
en översikt
våld mot kvinnor.
Uppdraget redovisa-

94
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des till regeringen

våld

till

mot

kvinnor

i slutet av år 1993. Rapporten

under publice-

är enligt uppgift

ring.
inom

En arbetsgrupp

följande

sätt illustrerat

faktorer

för uppkomsten

Sambandet
komsten

rådet har nyligen
Brottsförebyggande
mellan samhällets strukturer

sambandet

i en rapport
på
och individuella

av våld.
och individuella

strukturer
mellan samhällets
BRÅ PM 1994:4
av våld ur
Samhällets

faktorer

för

upp-

könsroller

i
4

Samhällets

annens position i sornhöllet
och i relationen

våldstolerans

Problemnivå
stressfaktorer

$

Kvinnans position i samhället
och i relationen

:i

Mannens
individuella

Kvinnans
individuella

isolerat rum

egenskaper

egenskaper

Varningssignal
Kvinnans strategier

Mannens völdsbenögenhet
Ul

Våld
utövni ng

Normaliseringsprocess

i
Fortsa
våld
Med "ut" avses mannens respektive
våldsutövning.

kvinnans

alternativa

handlande

för att undvika

Något

4.2

Våld

mot

till

om bakgrunden

kvinnor

-

ett

våld

mot

kvinnor
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rättshistoriskt

perspektiv
Mäns

våld

fördömande

kvinnosyn

är ett stabilt fenomen i västerlandet
mot kvinnor
trots ett formellt
från samhällets sida. Detta blir mer begripligt
om man beaktar den
historien
utvisar.
Den
filosofen
grekiske
Aristoteles
har haft ett
som

civilisationen
under mer än tvåtusen år.
stort inflytande på den västerländska
Hans tänkande innefattade även kvinnors och mäns förhållande
till varandra, och
det finns knappast anledning att tro att hans tankar i dessa avseenden påverkat
mindre
defekt

än de gjort

varelse,

inom andra områden.

både fysiskt

den fullkomliga

varelsen.

och psykiskt.

Meningen

Aristoteles
Hon skilde

med kvinnans

uppfattade

kvinnan

sig från mannen,
existens

som en
som var

var att producera

nya män.
Synen på kvinnan
filosofer

hos kyrkofáder,
som en defekt, missbildad man återkommer
och författare
under hela medeltiden,
och
genom upplysningstiden

tämligen

oförändrat

och Sigmund

uppfattning

in i den moderna

tiden.

Freud byggde sin kvinnosyn

på följande

Jean Jacques Rousseau,

på Aristoteles.

Karl

Rosseau uttryckte

Marx
sin

sätt i Emile.

Kvinnors

fostran bör alltid sättas i relation till männen. Att behaga oss,
till
nytta,
vara oss
oss att älska och akta dem, att uppfostra oss när
vi är små, att ta hand om oss när vi är vuxna, att råda oss, trösta oss och
göra vårt liv lätt och behagligt. Detta är städse kvinnornas
plikter och
vad de bör få lära sig som barn.
En del kunskaper

kan hämtas ur den forskning om kvinnohistoria
i allmänhet
börjat
komma
fram
först
i
våra dagar. De historiska förklaringarna
till våld
som
är dock i huvudsak oskrivna.
Våra kunskaper utgår i första hand
mot kvinnor
från analyser av det som är tydligt och lätt att belägga, nämligen våra lagar.
Idéer som de nyss återgivna avspeglar sig tydligt i dessa. Lagarna utgör alltid

värderingar.
Samtidigt verkar
en spegling av och ett uttryck för samhällets
lagarna konserverande
och förstärkande
i samhällslivet.
Kvinnors
liv påverkas
i hög grad av det sätt på vilket lagarna tolkas.
Kvinnan som sexuellt, ekonomiskt
och politiskt

underordnad
mannen - till och
med som mannens ägodel
i
den
svenska
rättshistorien.
Under
- utgör ett tema
den hedniska
tiden innebar husbondeväldet
att mannen hade ett avgörande
inflytande över familjemedlemmarnas
liv och död. En följd av husbondeväldet
var att mannen kunde
rum innanför hemmets

Husbondens
aga hustrun straffritt.
aga skulle dock äga
väggar; mannen fick betala böter om agan skedde offent-

ligt.

Om mannen utan avsikt dödade hustrun genom agan, betraktades det som
legitim. Ett
ett vådadråp. Om hon inte avled, men skadades, var misshandeln

exempel

lagarna.

på mannens urgamla rätt att aga sin kvinna
I Östgötalagen står det sålunda:

finns

i de gamla landskaps-
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sin hustru

Nu agar bonden

lyte, då skall han

kvinnor

mot

fula sår eller

och hon får

öppet sår eller

böta.

också
Husbondesamhället
såg som sin uppgift att slå vakt om familjestabiliteten
när det gällde den sexuella moralen. Männen ville vara säkra på att de var fäder
under sträng
till de barn som deras hustrur födde och höll därför kvinnorna
flera landskapslagar

Enligt

uppsikt.

om han

med äktenskapsbrott.

henne på bar gärning

ertappade

rätt att döda hustrun

hade mannen

lagar för skyddet av en familjs kvinnor
innebar ett förbud mot våldgentemot
dvs.
förbud
kvinnorov,
täkt och ett
att ta sig en hustru med våld. Den som
mot
sig mot den man
bröt mot 1200-talets kvinnofrid
ansågs framför allt ha förbrutit
Våldtäkt sågs också som ett brott mot
i familjen som kvinnan räknades tillhöra.
Kvinnofriden
gällde alltså inte i första hand till skydd
den allmänna ordningen.
Under

1200-talet

instiftades

särskilda

andra män. Dessa s.k. kvinnofridslagar

själva.

för kvinnorna
Det skulle

egendom

dröja

skulle

de i Kristoffers

innan

länge

den medeltida

i offentliga

förändras

dokument.

Såramålsbalken

landslag

synen på kvinnan som mannens
På 1400-talet stadgades följan-

med våda,

kap.

19.

Även

mannen kvinnan till hjälp och underdånighet,
om Gud har givit
så har han likväl icke givit henne
mannen till träl eller till fotapall,
utan bör vardera älska den andra, hon honom som huvud och han henne
om en man av hat eller ondska, i dryckenskap
som lem. Och därför,
eller för annan kvinnas
blodig, lam eller lytt,

skull, som han älskar, slår sin hustru blå eller
och hennes närmaste
det skall bötas dubbelt,

skola vara målsägande därvid.
som hon begått, vare han saklös.

fränder

Detta lagrum

Näpsa han henne måttligt

låg till grund även för 1734 års lag Missgärningsbalken
infördes
Istället
om den skäliga agan hade uteslutits.

för brott

36:1,

där

ett tillägg av
dubbla
böter.
rätt",
dvs.
stånde
sin,
samma
man
Rättshistoriker
har dock varit eniga om att mannen även enligt 1734 års lag
till att man ur lagtexten uteslöt
hade kvar rätten att aga sin hustru. Anledningen
orden om skälig aga anses främst ha varit den att lagstiftaren inte ville uppmana
till begagnande av våld.
dock

orden

följande

lydelse:

"Slår hustru

präglades 1734 års
lag av inställningen
att sexuellt umgänge endast var tillåtet inom äktenskapet,
Detta gällde
medan sexuellt umgänge under andra förhållanden
var straffbart.
När det gällde handlingar

dock

för både kvinnor

med anknytning

till

sexuallivet

och män.

i ett samhälle som fungerade på mänha
Kvinnan
sig själv att skylla om hon fick ett utomäktenansågs
nens villkor.
skapligt barn. Kyrkan och det borgerliga samhället betraktade
mannen som
Med den
förnekades.
sexualiteten
och den kvinnliga
kvinnans
överhuvud,
Fortfarande

framväxande

på 1800-talet

levde kvinnor

industrialiseringen

började emellertid

den tidigare

fasta samhälls-

Något om bakgrunden

ordningen

till

våld

mot

kvinnor
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kontrollen.

den sociala
att luckras upp. En ökad rörlighet i samhället försvarade
Den industriella
och demografiska
revolutionen
under 1800-talet

påverkade

naturligtvis

De straffrättsliga

också lagstiftningen.

i 1734 års lag ersattes med 1864 års strafflag.
Den
hade
i
och
för
strafflagen
mildare
sig
något
sexualbrotten,
på
nya
en
syn
men
karaktäriserades
fortfarande
strafflagstiftningen
att
av långtgående ambitioner
sexuella beteende. Kvinnan sågs fortfarande
styra människors
som ett osjälvstän-

digt

objekt

för

också såtillvida

ingå äktenskap

balkarna

Männen behöll makten över kvinnorna
mannens sexualdrift.
det
fadern
eller
släkten
att
var
som bestämde vem kvinnan skulle
med.

Först i och med införandet av 1864 års strafflag försvann mannens lagliga rätt
Misshandel
att aga sin hustru ur lagstiftningen.
mot hustrun fick dock en särställning genom att misshandel på enskilt område gjordes till ett angivelsebrott,
det blev kvinnans ansvar att se till att brottet beivrades.
varigenom
Det skulle
dröja till år 1982 innan kravet på angivelse från kvinnan helt avskaffades
vid
misshandelsbrott

på enskilt

Man kan dock ibland

digt trängt
kvinnor
vänder
verka

igenom

säger till

område.

ifrågasätta

i det allmänna

polisen

om lagens innehåll
rättsmedvetandet.

att de vill

"ta tillbaka

polis och åklagare samma uttryck,
en rättslig process.

i detta hänseende
Det förekommer

sin

fullstänofta

att

Inte sällan

när kvinnan

är tveksam

till

anatt med-

under

Parallellt

med vad som skedde beträffande
marmens rätt att aga sin hustru
den straffrättsliga
lagstiftningen om sexualbrotten
Här
förändringar.
skall dock noteras att det dröjde ända till brottsbalkens
införande år 1965, innan

genomgick

en man kunde straffas för att ha våldtagit sin hustru.
Att våldtäktsbrottet
skulle omfatta även det fall att kvinnan och mannen var
gifta med varandra var en av de mest omdiskuterade
principiella
nyheterna i
brottsbalken.

Under remissbehandlingen
riktades invändningar
mot denna del
Sålunda
den
dåvarande
det inte hade
förslaget.
ansåg
medicinalstyrelsen,
att
av
anförts några vägande skäl för att låta våldtäktsbrottet
omfatta de fall att parterna var gifta med varandra och att praktiska skäl talade mot en sådan utvidgning.

Den

kunde

ner.
Vid

och användas i utatt spela en roll i skilsmässoprocesser
och den innebar också en utvidgning av gällande abortindikatio-

komma

pressningssyfte,

1958 års lagrådsgranskning

anförde

regeringsrådet

Klackenberg:

bortse från att en
att vid brottsrubriceringen
synes mig orimligt
gärning,
som består i att tvinga en kvinna till samlag, har en annan
karaktär,
i
om den riktades mot den, med vilken mannen sammanlever
Det

äktenskap eller under äktenskapsliknande
Hur otillbörligt
mot en utomstående.
avser det dock närmast den lämpliga

än om den riktas
fall än är,
i förstnämnda

förhållanden,

tvånget

tidpunkten

båda parter eljest varit ense om eller åtminstone

av ett handlande som
i princip godtagit genom
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Utan att på något sätt ömma
har
i dylikt tvingande,
uttryck
sig
som tager
våldotillfredsställande
i
det
att
att framhålla

av konkludenta
för den manliga brutalitet,

iakttagande

jag icke velat

underlåta

täktsbegreppet

urlakas

yttre

genom
och hittills

lagstiftning

utländsk

kvinnor

mot

former.

i
att - i strid mot vad som är vanligt
även gällt hos oss - dit hänföras dylika

gärningar.
Kvinnan

varit

har

i äktenskapet

målsmansrätt
taget

1734 års lag innebar

offentligt.

framträda

förändring

Mannens
mannen även i andra avseenden.
överhuvudkvinnan
från
den
gifta
hindrade länge
att

underordnad

av mannens
var att hustrun

målsmansrätt

utom

inte

genomgripande

någon

i två processuella

hänseenden.

Det

det andra då man och
själv
svara
ena fallet
intressen att bevaka. I det senare fallet skulle domaren
hustru hade stridiga
förordna
en god man för kvinnan.
hänseDen ogifta vuxna kvinnans handlingsförmåga
var i formögenhetsrättsligt
förslag till civillag år 1826
I Lagkommitténs
ende inte större än minderårigas.
i brottmål,

skulle

att den ogifta kvinnan skulle bli myndig, då hon fyllt
anförde för sitt förslag var bl.a. följande.
som Lagkommittén

föreslogs

Det

funnes

oförmåga

en föreställning,
att, i möjlig strid

25 år. De skäl

förelåge en beständig
att hos kvinnan
besegra de
emellan böjelser och förnuft,

vore i behov av andras
samt att hon även i mognare år fortfarande
innefatta
dock
ett misskännande
biträde. Denna föreställning
av
syntes
hennes värde och av erfarenhetens verkningar till hennes upplysning. Det

förra,

hon
inte nekas, att kvinnan,
visserligen
genom den uppfostran
inom en trångare huslig krets, måste längre än mannen sakna den
och själv
erfarenhet,
som fordras for att sköta yttre angelägenheter
alltid
erfarenhet
denna
icke,
likväl
att
förestå sin egendom. Därav följde

kunde

njuter

skulle

utan fara att särdeles fela, antaga
nödiga mognad hos
sådana angelägenheter

brista henne. Man kunde därför,

en viss
kvinnan

ålder,

då den för

måste anses hava infunnit sig. Man skulle göra henne orätt, om
och sitt gods. Om
man vägrade henne att efter den tiden råda över sig
förgäta,
kvinnan födes till ett slags beroende av mannen, finge man
måste
sitt
skall
förlora
syftemål,
det
beroende,
detta
vara
att
om
fullänbleve
bildning
då
hennes
ålder,
ifrån
den
kvinnan,
självvalt hos
beroende,
inte lagen att, i stället för detta frivilliga
tid,
tvång. Med hänsyn till den längre
som kvinnan
sätta ett ovillkorligt
och för att iakttaga nödig
erfarenhet,
behövde för att vinna erforderlig
varsamhet, hade den ålder, då ogift kvinna skulle bliva myndig, föresla-

dad. Det tillhörde

gits till

tjugofem

år.

skulle dröja till år
var dock inte mogen för ett så radikalt förslag. Det
1858 innan en ogift kvinna som fyllt 25 år fick rätt att själv råda över sig och
sin egendom. Dock krävdes det att hon anmälde till domstol att hon själv ville

Tiden

Något om bakgrunden

till

våld
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kvinnor

mot

och till dess att hon hade gjort en sådan anmälan ansågs hon
utöva myndigheten,
År 1863 kom dock
omyndig.
den ogifta
varigenom
som
en ny förordning,
kvinnan förklarades
fullt ut myndig vid uppnådda 25 år.
År 1884 blev kvinnor
myndiga vid samma ålder som män, dvs. vid fyllda 21
år. Ända fram till år 1924 hade dock kvinnor rätt att avsäga sig sin myndighet.
Sistnämnda
år, när även mannens målsmansrätt
över den gifta kvinnan tagits
försvann

bort,

de formella

skillnaderna

mellan

mäns och kvinnors

självständig-

het.
Man bör minnas
som gav kvinnor

att det var år 1921 som den författningsreform
allmän politisk rösträtt.

Under

började

1970-talet

olika

kvinnogrupper

frågor

Fokuseringen
som rör våld mot kvinnor.
vissa konkreta
resultat
lagstiftningsområdet.

melser

när det gäller

misshandel

på enskild

trädde

i kraft

att fästa uppmärksamheten
på detta samhällsproblem

på

gav
åtalsbestämnämnts. År 1984

1982 års ändrade

plats har redan

skedde en rad förändringar
i sjätte kapitlet brottsbalken.
i i Kapitel 11 Brottsbalksbrotten
och våld mot kvinnor.

Vi återkommer

till detta

Där behandlar

vi även
vissa av de lagändringar
1980-talets
sedan
mitt
såvitt
företagits
som
avser andra
våldsbrott
än sexualbrotten,
såsom ändrad gränsdragning mellan misshandel och
1987/88: 14 och skärpta straff för bl.a. olaga
år 1988 prop.
grov misshandel
hot, ofredande och sexuellt ofredande den 1 juli 1993 prop. 1992/932141.
Det
finns

dock

utsträckning
Under

anledning
utgjort

1980-talet

att påpeka att övergrepp
mot kvinnor
skälen för sistnämnda lagändringar.

har lagstiftningen

endast

i mindre

förstärkts

såvitt avser skydd och stöd
Här kan nämnas den ändring som år 1984
som utsatts för våldsbrott.
företogs i rättegångsbalken
och som gav utsatta personer rätt att ha med sig en
och under rättegång. Dessa bestämmelser
Stödperson under förundersökning
har
kvinnor

sedermera

byggts ut och kompletterats, senast genom lagstiftning år 1994. Det
är numera målsäganden själv som har rätt att avgöra om hon eller han skall
åtföljas av en stödperson. Den 1 juli 1988 trädde lagen 1988:609
om målsägandebiträde i kraft. Rätten till målsägandebiträde har därefter successivt utvidgats. Det från början tydliga
bakgrunden.
En annan reform
särskilt

åt kvinnor

4.3

kvinnoperspektivet

har dock

alltmer

från den 1 juli

är lagen 1988:688

1988 som syftar till
besöksförbud.
om

kommit

att ge skydd

Förklaringsmodeller

Forskningen
olika

om orsaker till våldet mot kvinnor har utgått från i huvudsak tre
i individualpsyperspektiv.
Forskningen har sålunda sökt utgångspunkter

kologiska,
också

socialpsykologiska

biologiska

faktorer

och/eller

strukturella

uppmärksammats.

teorier.

Under

senare tid har

i
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utgår
för att beskriva faktorer bakom våld mot kvinnor
allt
framför
har
sammanhang
dessa
I
planet.
från faktorer
på det individuella
inlärt
framhållits
det sociala arvets betydelse. Man talar om våldet som ett
Det finns numera ett flertal undersökningar
beteende i familjen.
som visar att
En traditionell

modell

männen, liksom många av de utsatta kvinnorna,
av de våldsutövande
Det finns också forskning
vuxit upp i familjer där våld förekommit.
som visar
att barn som växer upp i sådana familjer löper större risk att som vuxna själva
utöva våld eller blir utsatta för våld än barn som växer upp under andra föri
hållanden.
Det bör dock påpekas att många barn inte upprepar våldsmönstret

många

vuxen ålder utan förmår bryta våldscirkeln.
nivån utgår också ofta från att mannen har
på den individuella
Förklaringarna
och, faktiskt även, ett beroende av
mansrollen
i
osäkerhet
självkänsla,
låg
en
en
faktorer
till våldet. Utlösande
huvudorsaker
kvinnor.
Dessa faktorer
ses som
för våldet kan vara att männen upplevt sig hotade i sin manlighet och
Svartsjuka, hot om skilsmässa, kvinnans frigörelse
trott sig förlora kontrollen.
är ytterligare faktorer på
olika syn på sexualiteten
kvinnans
och
samt mannens
våld.
för
ha
betydelse
att mannen tillgriper
planet som ansetts
det individuella
förklaför
kvinnorna
att
söker man ibland efter egenskaper hos
På individnivå
eller motiv

till att de inte lämnar sina män.
ra männens våld, men också som förklaring
och
kvinnor
skillnad
mellan
avgörande
hävdas
Ibland
som misshandlas
att en
Med
självförtroende.
dåligt
har
kvinnor
i allmänhet
är att de förra
en annan
i stället som en följd av det
utgångspunkt
ses kvinnors bristande självförtroende
till detta nedan i avsnittet om våldets normalisevåld de upplevt. Vi återkommer

ringsprocess.
med utgångsmäns våld mot kvinnor
framför
allt sett till
har
Här
perspektiv.
punkt i ett socialpsykologiskt
man
Våldet
i deras relation.
ses i dessa
samspelet mellan mannen och kvinnan
i parternas kommunikaofta som ett uttryck för ett sammanbrott
sammanhang
framhåller
svårigheterna
att tala
Man
sista
blir
den
utvägen.
att
där
våldet
tion,
när
även
med varandra och förstå varandra kan vara nog så stora
mannen och
Man har också beskrivit

orsakerna

till

från samma land och talar samma språk.
rotlöshet
till våldet i människors
har man också sökt förklaringar
människors
täta
följd
nätverk
till
sociala
upplösningen
och
i samhället
av
av
våld
uppstår.
till
bidra
kunna
boendeförhållanden
har
att
Våra
ansetts
uppbrott.
påfrestningar men också i de följder som
har sökts i arbetslivets
Förklaringar
kvinnan

kommer

Traditionellt

problem ses
i samhället,
kan ge. Attityder
som gör att familjens
också.
in,
påverkar
utomstående
gripa
hindrar
och
ensak
att
dess
som
som
har i
sammankopplas
ofta
sexualitet
våld
och
där
Våldet i massmedierna
vart fall ansetts utgöra en grogrund för våld mot kvinnor.
linjer när det gäller
några rättshistoriska
Vi har i föregående avsnitt pekat
arbetslöshet

och mäns
tydligt kvinnors
I en sådan belysning framträder
mot kvinnor.
överordning
förklarar
mäns
Tolkningsmodelier
ojämlika maktförhållanden.
som
våld

Något om bakgrunden

tili

våld

mot

kvinnor
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och kvinnors

underordning
som en fråga om makt börjar alltmer vinna insteg.
för ett sådant synsätt sammanhänger med den kunskap och den teoriinom senare års kvinnoforskning.
bildning
Under det senaste
som utvecklats
decenniet har teorierna om mäns våld mot kvinnor i stor utsträckning
utgått från
Grunden

ett könsmaktsperspektiv.
Kvinnoforskare
i och utanför
beskriva

strukturella
används

Begreppet
individuellt.

synligt

-

osynligt.

i villkor

för

för att
ett samlingsbegrepp
kvinnor
och män: patriarkatet.

för att beteckna mansvälde i olika former
strukturellt
har utvecklats från ett direkt
menar att patriarkatet

och

Forskarna

och

och numera
Patriarkatet

icke accepterat
till ett indirekt och mer
kvinnoförtryck
innebär att institutioner
och företeelser
som kan verka
fortfarande
fungerar till förmån för mäns intressen. Den norska

könsneutrala

socialpsykologen
alltjämt

Sverige har använt

skillnader

och professorn

i psykologi

Hanne

Haavind

har beskrivit

det

fungerande patriarkatet

som ett reorganiserat patriarkat där den moderna
kvinnan kan göra allt, men bara så länge hon gör det relativt underordnad
de
hon
har
med.
män som
att göra
Under senare år har några sociologiska
undersökningar
som grundat sig på

djupintervjuer
särskild

i sociologi
I herrens

med män som utövat våld och kvinnor som utsatts för våld väckt
Den norska forskaren Eva Lundgren, numera professor

uppmärksamhet.

vid Uppsala
vold

universitet,

har särskilt

uppmärksammats

för böckerna

av vold mot kvinner J W Cappelens Förlag,
Oslo 1985 och Gud og hver mann
Seksualisert
vold som kulturell
arena for
å skape kjcpnn, även översatt till svenska Gud och alla andra karlar, Natur och

Kultur,
bl.a.

Dokumentasjon

Stockholm

1992.

Intervjubaserade

analyser har också presenterats

av

år 1992 vid Stockholms
universiHydén i en doktorsavhandling
of a Violent
Marriage,
tet Woman Battering as Marital Act - The construction
Scandinavian
Press, Oslo 1994.
Den norska forskaren
Kristin
University

Margareta

i hverdagen
Om menns
Skjqsrten har i en avhandling år 1993 Voldsbilder
förståelse av kvinnemishandling,
Pax forlag A/S, Oslo 1994 redovisat intervjuer med män som beskriver hur männen ser på sig själva, på sitt samliv och de
Kristin
Skjörten har tidigare också i Når makt blir
egna våldshandlingarna.
vold
En analyse av seksualisert vold i parforhold
KS-serien
nr. 4-88, lnstitutt
for kriminolgi
och straffrett,
Oslo 1988 gjort en liknande studie baserad på

intervjuer

med kvinnor.

Under

senare år har det diskuterats huruvida våld mot kvinnor i nära relationer
är vanligare i vissa grupper än andra, t.ex. om det är vanligare i familjer med
med dålig social ställning än i familjer utan missbruk
missbruksproblem
och
med god social ställning.
lade kvinnor,
handlade

Kvinnojourerna

medan polisen kan förmodas

kvinnor.

De båda yrkesgrupperna

ten.
I den ovan nämnda

rapporten

tar inte emot missbrukande
möta flera olika
ser delvis

från Brottsförebyggande

olika

misshand-

kategorier
sidor

av miss-

av verklighe-

rådet redovisas

några
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Något

till

våld

kvinnor

studerats sambandet

i vilka särskilt

svenska undersökningar

mot

mellan

missbruk

och

en utlösande faktor vid våld - och där utgör våld
I vissa missbruksmiljöer
är
är oomtvistat.
stöd
våldet så vanligt att det t.0.m. uppfattas som normalt. Behovet av förbättrat
14 Vissa
kvinnor
till missbrukande
som utsätts for våld behandlas i Kapitel
våld.

Att alkohol

kan utgöra

i nära relationer

särskilt

utsatta

inget undantag

grupper.

Våldets

4.4

normaliseringsprocess

särskilt våld i nära relationer
är det
För att begripa mäns våld mot kvinnor
innebär
såväl
för
utövandet
våld
förstå
den
också
viktigt
att
av
process som
beskrihar av bl.a. Eva Lundgren
kvinnorna
som for männen. Våldsprocessen
vits som en Våldets normaliseringsprocess,
men också som en process med två
med
för
förhålla
olika
sig till våldet. Parallellt
och
två
helt
strategier
att
parter
de
i
utvecklar
två parterna
Våldsprocessen
att våldet gradvis normaliseras
var
sin strategi, dvs. var sin plan för att uppnå bestämda mål. För mannen handlar
det om att genom
hans maskulinitet.

våldet

få kontroll

För kvinnan

kvinnan och att våldet konstituerar
det om en anpassning i syfte att underoch
införlivas
i kvinnans föreställningsvärld,
över

handlar

ordna sig mannen. Underordningen
konstitueras
hennes kvinnlighet.
härigenom
I våldsprocessen

är sålunda

många mekanismer

var för sig och särskilt i förening gör våldet
för kvinnan
konsekvenser
med djupgående

till

verksamma,
en aktiv

mekanismer

process
förhållande.

och mannen i deras
en kvinna inte vill

varför

förklara
kan i stor utsträckning
bryta upp ur en relation där hon är utsatt för våld.
män kan å ena sidan vara charmerande
Många misshandlande
Processen

skor och å andra sidan,

som

och dynamisk

eller

kan

sällskapsmänni-

är närvai sina hem eller annars när inga utomstående
hopp om att den positiva sidan
och brutala. Kvinnornas

vara aggressiva
skall ta överhanden kan hållas vid liv länge. Det är vanligt att männen, efter det
kan
att de utövat våld, övergår till vad som, i vart fall för de utsatta kvinnorna,
Det är också vanligt att perioder av våld
framstå som kärleksfulla
handlingar.
mellan kvinfrån männens sida avlöses av perioder med värme och innerlighet
rande,

Även härigenom förstärks kvinnornas känslomässiga beroende.
nan och mannen.
kvinnorna.
De försöMännen har ofta ett mycket stort behov av att kontrollera
ker därför att isolera dem så gott de kan. De avskärmar dem från kontakt med
omvärlden
När

och vägrar

kvinnorna

isoleras

dem att ha relationer

fysiskt,

isoleras

med sina vänner
de också

psykiskt.

och sina anhöriga.
Männen

kommer

Till slut kan
upplevelser.
deras liv och känslomässiga
att dominera
kan skilja
inte
längre
referensramar
och
förlorar
sina
leda
till
de
isoleringen
att
normala
och de,
Männen framstår som det
mellan goda och dåliga upplevelser.

gradvis

kvinnorna,

som det onormala.

om bakgrunden

Något

till

våld

mot
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kvinnor

till en början att anpassa sig till mannens önskemål. I många
en process som påbörjats långt före den första våldshändelsen.
Kvinnan hoppas att om hon är god, tyst och medgörlig så kommer mannen inte
till hans våld.
att straffa henne. Hon försöker också hitta rationella förklaringar
försöker

Kvinnan

fall

är detta

är sålunda

Mannen

problem,

psykiska

därför

för sina handlingar

inte ansvarig

eller

alkoholproblem

att han är sjuk, har

är arbetslös

osv.
att kvinnan inte förmår bryta upp från
med mannen. Det kan gälla rädslan för mannens våld eller för vad
relationen
kommer att innebära för barnen. Kanske uppfattas våldet inte som
separation
en
onormalt.
Detta är särskilt vanligt bland kvinnor
som vuxit upp i miljöer där
Det finns

våld

förekommit

4.5

i stor utsträckning.

Något

skildrar

är känslokall

blir

som

incitament

kvinnor

och kvinnorna

Kvinnorna

sexualitet.

mot

men även den "traditionella
sexualitet
en fragmentarisk

Våldspornografin,
Den

våldspornografi

om

våld

till

och hot,

till

också andra förklaringar

framställs

pornografin"
utan inslag av våld
som brutits ur sitt sammanhang.
endast som redskap för männens

männens behov.
som skall tillgodose
kan i grunden ses som ett uttryck för

bruksvaror

stereotypa könsrollsmönster
och mot män.
både mot kvinnor
och särskilt pornografi med våldsinslag,
Pornografi,

Pornografins
förakt

anges - på det sarnhällelimen också som en utlösande
som en grogrund
ga planet
faktor på det individuella
planet. Forskningen om sambandet mellan våldspornografi och våld mot kvinnor är dock begränsad. Mona Eliasson redovisar i sin
för våld mot kvinnor,

översikt

över pågående och avslutad

viss sådan forskning.

I USA

forskning

och Canada finns

jfr ovan
om våld mot kvinnor
sålunda empirisk forskning
som
med ett våldsamt och känslokallt

för pornografi
att upprepad exponering
innehåll har en direkt påverkan på mäns inställning
hos männen
våldtäkt.
Man har sett olika effekter

visar

sexuell

okänslighet

Det finns,
bandet
skrift

såvitt

mellan

mot kvinnor.
erfara, inte i Sverige

såsom

tillvänjning,

och
ökad

och aggression
vi kunnat

våldspornografi

någon forskning

mot kvinnor.
Riksförbundet
som

och våld

om pornografi
med stöd från Våldsskildringsrådet,

Tre rapporter

våld mot kvinnor

till

Dock

kring

kan nämnas

för sexuell

samden

upplysning

år 1993. En av rapi ett antal pornografiska
redovisar
porterna
av innehållet
en undersökning
i Sverige. 25 videofilför
och
spridning
visning
varit
godkända
Videofilmer
som
och
herrtidningar
i
kvällspress,
från
hade
valts
slumpvis
ut
annonser
mer
förekom
används
våld
Beroende på vilken definition
postorderkataloger.
av
som
RFSU,

publicerade

Om våldet
i mellan 8 och 60 procent av filmerna.
någon typ av våldsbeteende
allt från att fysiskt skada någon, t.ex. genom "fistdefinieras
som omfattande
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till

fucking",
sammanlagt

till

om bakgrunden

Något

smisk

på stjärten

50 tillfällen

våld

mot

kvinnor

att sådant våld

konstateras

kunde

i de undersökta

förekom

I den övervägande

filmerna.

vid

delen

av
skildvar det en kvinna som blev utsatt för våldet. Kvinnan
den behandrades oftast som "med på noterna" och med en positiv reaktion
Svensson: Våld, dominans och sexualitet.
ling hon utsattes för. Kjell

fallen,

80 procent,

och
I början av 1970-talet avskaffades det generella förbudet mot att framställa
alster. Den kommitté som föreslog detta föreslog också en
sprida pornografiska
och
bestämmelse
som skulle sätta en "yttersta gräns" for rätten att framställa
SOU
1969:38.
Någon sådan gräns infördes dock inte.
publicera pornografi
Däremot

och ett nytt brott,
en begränsning av spridningsrätten
bild, infördes i brottsbalken
år 1971 16
med pornografisk

infördes

förfarande

otillåtet

kap. 11

SFS 1970:225.
Den som på eller vid allmän
§ brottsbalken,
prop. 1970:125,
bild
plats genom skyltning eller annat liknande förfarande förevisar pornografisk
på ett sätt som är ägnat att väcka allmän anstöt skall sålunda dömas för otillåtet
eller fängelse i högst sex månader.
någon
Detsamma gäller den som med posten sänder eller på annat sätt tillställer
bild utan föregående beställning.
pornografisk
med
Särskilda bestämmelser
om förbud mot spridning av filmer och videogram
inslag av sexuellt våld har funnits i Sverige sedan år 1982. Enligt nu gällande
med pornografisk

förfarande

bild till

böter

eller
skall den som i en stillbild
i 16 kap. 10 b § brottsbalken
skildbilder
eller andra rörliga
i en film, ett videogram,
ett televisionsprogram
bilderna
sprids eller som sprider en
eller
med
sexuellt
våld
uppsåt
tvång
att
rar
till
omständigheterna
med
är försvarinte
gärningen
hänsyn
sådan skildring,
om
eller
i
två
år. Även
högst
till
böter
fängelse
lig, dömas för olaga váldsskildring

bestämmelser

oaktsam

spridning

i yrkesmässig

verksamhet

eller

eljest

i förvärvssyfte

är

sprids
För att det skall vara möjligt att ingripa om sådana skildringar
i
7
4 §
kap.
motsvarande
reglering
film
finns
skrift
eller
i
en
en
genom tryckt
§
yttrandefrihetsgrundlagen.
och i 5 kap. 1
13 tryckfrihetsförordningen
Endast några få personer per år har dömts för de nämnda brotten.
straffbar.

Straffbudet

lagstiftning

för

olaga

våldsskildring

år 1990 prop.

1989/90:70,

i syfte att komma
i ett åtgärdsprogram
i filmer och videogram.
våldsskildringar

fick

sin nuvarande

1989/90:KrU30.
till

rätta

utformning

genom

Ändringarna ingick

med skadeverkningarna

Åtgärdsprogrammet innefattade

av
även

av filmer och videogram.
om granskning och kontroll
en ny lag 1990:886
U
det ovan nämnda
1990:03,
våldskildringar
råd
skadliga
Inrättandet
mot
av ett
Rådets
är bl.a. att
uppgift
också
i
ingick
Våldsskildringsrådet,
programmet.

gör
följa de erfarenheter
som massmedie- och påverkansforskare
Rådet
kan
bilder.
i
rörliga
våldsskildringar
verkningar
skadliga
av
om
och föreningsliv.
utbildningsväsende
till projekt inom forskning,
ta initiativ
behovet
uppdrag
har
regeringens
Justitiekanslern
på
utrett
av åtgärder rörande
redovisades
i en promemoUppdraget
bestämmelserna
om olaga våldsskildring.
1992. I promemorian
ria i december
av hur föreskrifterna
ges en beskrivning

kontinuerligt
i frågor

Något om bakgrunden

till

våld

kvinnor

mot

för att motverka
förekomsten
har tillämpats,
av våldspornografi
kanslern redogör även för vissa iakttagelser om våldspornograñns
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och Justitie-

omfattning

och spridning.
I rapporten
behandlade
Justitiekanslern
även, bl.a. mot bakgrund
av vissa
domstolsavgöranden,
behovet av en ändring av straffbudet
i 16 kap. 10 b §
brottsbalken
i syfte att säkra möjligheterna
att genom åtal beivra överträdelser
bestämmelsen.
ustititekanslern
J
fann
dock
att det ännu var för tidigt att uttala
av
sig om en lagändring var nödvändig eller inte.
Det finns anledning

att också erinra om straffbestämmelsen
om barnpornogra10 a § brottsbalken,
enligt vilken den som skildrar
barn i
med uppsåt att bilden sprids eller som sprider sådan bild av

i 16 kap.

fibrott

pornografisk
barn,

bild

skall dömas till böter eller fängelse i högst två år, om inte gärningen
är försvarlig.

med

hänsyn till omständigheterna
Under

senare tid har frågan om en kriminalisering
av innehav av barnpornograñ diskuterats särskilt. Efter beslut av riksdagen våren 1994 l993/94:KU28,
rskr.
1993/942450
har möjligheterna
barnpornografi
att konfiskera
m.m. ut-

vidgats

fr.o.m.

lagförslag

den

lagen. Sistnämnda
barnpornografi,
En särskilt

analysera

1 januari

vissa ändringar

Riksdagen

kriminalisering
som möjliggör
av innehav av
kan dock inte träda i kraft förrän tidigast
den 1 januari 1999.

utredning

frågor

dir.

1994:117

med anknytning

med behandlingen

barnpornografi

behandlade

området

till

har tillkallats

4.6

av frågan om en kriminalisering
av innehav av
även frågor om en utvidgning
av det
för olaga våldsskildring,
ävensom frågan om en kriminalise-

Riksdagen
om

awisade

att videovåldet

dock
skulle

tankarna
utredas

s. 53-57.

Kvinnovåldskommissionens

och

att närmare

riksdagen

av innehav av vissa våldsskildringar.
härpå och avslog även motionsyrkanden
betänkande

med uppdrag

barnpornografi.

ring

anfört

antog samtidigt
som vilande
och yttrandefrihetsgrund-

lagändringar,

I samband
straffbara

1995.

i tryckfrihetsförordningen

överväganden

förslag

Forskningen
uppdra
veckling

måste utvecklas.
bör
Regeringen
om våld mot kvinnor
lämplig myndighet att utarbeta en plan för hur en sådan utskall kunna komma till stånd.

Sambandet
i forskningen.

mellan

våldspornografi

Ytterligare

forskning

och våld mot kvinnor är föga belyst
på det området bör kunna ge ett
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Något

om bakgrunden

våld

för att bedöma

underlag

bättre

till

kvinnor

mot

behovet

av att kriminalisera

innehav

av

våldspornografl.
till en kampanj som syftar till att
Vi anser att regeringen bör ta initiativ
samhällsproblem
medvetenhet
det
öka allmänhetens
som våld mot
om
kvinnor
är.
i en helt annan
Vi anser att man i skolan liksom i annat ungdomsarbete
det våld som pojkar och
för. Vi anser det viktigt
och kvinnor
att modeller
män utsätter flickor
skall
kunna
hur
denna
fråga
sikte
utvecklas
tas
upp i bl.a.
som tar
och
under
värnplikten.
skolundervisningen

utsträckning

än tidigare

måste uppmärksamma

mäns
som ges i detta kapitel av hur olika teorier beskriver
våld mot kvinnor visar att orsakerna till våldet knappast kan beskrivas endimenoch olika faktorer
mellan mäns våld mot kvinnor
sionellt.
Sambanden
som
och svåreller utlöser våldet är i stället på många sätt komplicerade
möjliggör
Den framställning

Förklaringar

fångade.

måste sökas på individualpsykologiska

och strukturella

kologiska
perspektiv.
hållandet

Forskningen
mellan

kvinnor

man.
En grundförutsättning

liksom

socialpsy-

nivåer, men våldet måste också ses ur ett könsmaktsmåste i ökad utsträckning beakta det ojämna maktföroch män som grupper
för uppkomsten

och mellan

enskilda

av mäns våld mot kvinnor
vad gäller fysisk styrka

kvinnor

och

är nämligen

samhällets
Ett samhälle
och kvinnors underordning.
på mäns överordning
lika mellan kvinnor och män tar, menar vi,
som fördelar makten och kontrollen
våldet.
Olika
ett viktigt
steg när det gäller att bekämpa det könsrelaterade
mellan kvinnor och män kan därför i hög
åtgärder som gynnar jämställdheten
mäns biologiskt

förutom

struktur

givna

övertag

grundad

grad antas minska
detta betänkande

kvinnors

begränsar

utsatthet

för våld.

vi dock våra förslag

Som

till
påpekat i inledningen
direkt
som

till att avse åtgärder

tar sikte på mäns våld mot kvinnor.
har kvinno- och jämställdhetsforskningen
Under de senaste två decennierna
och
i arbetsliv
villkor
väsentligt bidragit till ökade kunskaper om kvinnors
och
kvinnor
mellan
råder
förhållanden
ännu
samhälle och om de ojämlika
som
mellan
allt genom denna forskning
män. Det är också framför
som sambandet
blivit belyst. Forskning
och våld mot kvinnor
maktstrukturer
om
och socialpsyvåld mot kvinnor har framför allt bedrivits inom det sociologiska
behöver
Vi anser att forskningen
området.
kologiska
om våld mot kvinnor
delbeI
vårt
forskningsområden.
tillföras
från
flera
breddas, så att kunskap kan

traditionella

tänkande

1994:56

för kvinnor
centrum
som våldtagits
vikten av att det utvecklas
har vi framhållit
Ett

och

misshandlats

SOU

mer kunskap om våld mot

Något om bakgrunden

kvinnor

inom

till

våld

mot

kvinnor
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de discipliner

som har anknytning till hälso- och sjukvårdsområdet. Vårt studium av myndigheters
och organisationers
hantering av frågor
har visat på ett behov av kunskaper
även från det
som rör våld mot kvinnor
kriminaloch rättsvetenskapliga
Senare i betänkandet
beforskningsområdet.
handlar

vi behovet

av ökade kunskaper när det gäller utsattheten för barn som
i
miljöer där misshandel och annat våld förekommer.
växer upp
Undersökninginte är ovanligt i skolmiljön.
Här behövs
ar har visat att sexuella trakasserier

dock mera kunskap
betänkandet
även

Vi pekar senare i
om omfattningen
av sådana övergrepp.
behovet av ökad kunskap kring vissa, särskilt
utsatta
såsom invandrarkvinnor,
äldre kvinnor,
kvinnor med funk-

grupper av kvinnor
tionshinder
m.fl. Vidare

saknas det i dag helt kunskaper

om de ekonomiska
det
våld
kvinnor.
utövas
mot
av
som
Utomlands
filmer som inte är godproduceras en mängd våldspornografiska
kända för visning och spridning
i Sverige, men som ändå finns här och som
sprids på olika sätt, t.ex. inom videofilmbytarkretsar.
i
Våldsskildringarna

konsekvenserna

för samhället

filmerna

i sexuellt våld. Man
utgör mer eller mindre avancerade instruktioner
kan anta att det förekommer
kvinnor
i
samband
med framställövergrepp
mot
sådan
Vi
har
förståelse
för
framställt
ningen av
krav på
pornografi.
att man har
skall kriminaliseras
eller att sådan pornoatt även innehavet av våldspornografi

grafi

skall

kring

sambandet

kunna

ge ett bättre

konfiskeras.
mellan

Vi anser det angeläget med en ökad forskning
och våld. Ytterligare forskning bör kunna

pornografi

för att bedöma

underlag

behovet

av att kriminalisera

innehav

av

våldspornografi.
Det finns
mot

sålunda

kvinnor

snarast uppdra
våld mot kvinnor.
I det internationella

lämplig

skäl som talar för att forskningen
om våld
och stödjas. Regeringen
bör därför

prioriteras

myndighet

att utarbeta

en plan för forskningen

kring

samarbetet

att bekämpa

fattningen

politiska
exempel

starka

har man särskilt framhållit
staternas ansvar när
och andra övergrepp
Vi delar uppmot kvinnor.
våld
kvinnor
frågor
placeras
rör
måste
högt på den
att
mot
som
och att politiskt
olika nivåer behöver
dagordningen
ansvariga

det gäller

engageras

mycket

måste utvecklas,

våld

i dessa frågor.
Vissa politiska
nätverk har börjat växa fram, och
med kvinnliga
härpå är de samverkansgrupper
politiker i kommuner

och landsting

inom ramen för projektet Myndighetssamarbete
som tillkommit
kvinnomisshandel.
beskrivs
i kommande
Våld mot
Projektet
kapitel.
kvinnor
är dock inte enbart en "kvinnofråga".
Män måste i betydligt
större

vid

utsträckning

ta ansvar för mäns våld,

varför

även män bör engageras

i liknande

nätverk.
För att förebygga våld mot kvinnor
krävs också en ökad medvetenhet
hos
allmänheten.
och sexuella övergrepp
Kunskapen om att kvinnomisshandel
är
brott behöver spridas och förstärkas.
allvarliga
Det är nödvändigt att öka allmänhetens

insikter

också om orsakerna

till våld mot kvinnor,

om att sådant våld

Något om bakgrunden
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till

våld

mot

kvinnor

Man bör även känna till de
i alla samhällsklasser.
är utbrett och förekommer
inte
i en nära relation
för
våld
mekanismer
som utsätts
som gör att kvinnor
behöver
De utsatta kvinnorna
utan vidare bryter upp och lämnar förhållandet.
få veta att de inte är ensamma, och de behöver ökad kunskap om de resurser
över till stöd för dem.
som samhället trots allt förfogar
inte minst TVinformationsmaterial,
och
Canada
produceras
bl.a.
England
I
för
information,
att upplysa om omfattav myndigheterna
som sammanställts
och annat våld mot kvinnor och om
ningen av och orsaker till kvinnomisshandel
och stödmöjligheter

de hjälp-

som finns. Särskilt i Canada har frågor som rör
håll betonats starkt under det senaste decenniet.

våld mot kvinnor från officiellt
l provinsen Ontario har i ett par års tid myndigheter
en kampanj i massmedierna
ner gemensamt bedrivit

organisatio-

och frivilliga

för att öka allmänhetens
Canada
har
I
problemet.
medvetenhet
ansett
att den kampanj
som
man
om
till och värderingar
allmänhetens
attityder
haft
påverkan
har
genomförts
en
Vi är förvissade
när det gäller våld mot kvinnor.
om att en liknande kampanj
därför att regeringen tar initiativet
utformas på flera olika
kan
naturligtvis
informationskampanj
sådan.
En
en
Vi
inte
ställning till vilken
kostnadsmässigt.
olika
nivåer
tar
sätt och ligga på
inte
heller möjlighet
att
omfattning
en svensk kampanj bör ha, och vi har därför
ha värde också i vårt land och föreslår

skulle

till

för en sådan.
än man
har visat att barn i mycket större utsträckning
i
familjen.
våld
förekommer
tidigare har trott på olika sätt blir indragna, när
inte bara en "vuxenfråga"
Våld mot kvinnor
utan i hög grad
är uppenbarligen
Barn och ungdomar måste få kunskaper
även en barn- och ungdomsfråga.
som
kostnaderna

beräkna
Olika

ökar

undersökningar

relationer,
där
att senare i livet utveckla jämställda
Vi anser det viktigt att frågor om våld mot kvinnor och
på olika sätt, bl.a. i skolans arbete. Skolans hållning till våld
som i samhället i stort är viktig, om våld mellan vuxna skall

deras förutsättningar

män inte använder
barn aktualiseras
såväl i skolmiljön

våld.

måste skolan särskilt uppmärksamma
I det sammanhanget
kunna förebyggas.
Ämnet bör enligt vår mening vara
det våld som utövas mot kvinnor och flickor.
ett naturligt inslag t.ex. i den undervisning
som skolan är skyldig att ge i frågor
med sex och samlevnad. I denna undervisning
tar man upp
som sammanhänger
och samspel
mellan könen, såsom sexuella relationer
som rör relationer
särskilt
inte
ämne i
samlevnad
något
Sex
och
utgör
och
mellan kvinnor
män.
ämnesövergripande
natur, skall
skolan, utan avsikten är att ämnet, som är av

frågor

Många

ungdomar

undervisningen
Vi har

deltar

utgör

och kvinnor

i dag i kyrkans

livsåskådnings-

fokuseras

undervisning
flickor

skolämnena.

i de övriga

integreras

ett tillfälle

konfirmandundervisning.

och andra

där frågor

l denna
Konfirmand-

moralfrågor.

om våld och andra övergrepp

mot

kan belysas.

ett smärtsamt

sätt fått erfara hur övergrepp

begås i det krig som pågår i det forna Jugoslavien.

mot kvinnor

Värnplikten,

och flickor

som i hög grad

Något om bakgrunden

till

våld

mot

kvinnor

handlar

utomordentliga
om användning
av vapen och annat våld, erbjuder
möjligheter
våld
kvinnor.
frågor
att ta upp
mot
om
Vi anser det viktigt att modeller utvecklas som tar sikte på hur frågan om våld
Projekt som kan
mot flickor och kvinnor skall kunna tas upp i undervisningen.

bidra

till

en utveckling
av sådana modeller bör därför enligt vår mening stödjas
sätt. Vi återkommer
16 till andra utkapitel
senare i betänkandet
bildningsfrågor.

på olika
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5

Socialtjänsten

våld

och

mot

kvinnor

5.1

Bakgrund

De övergripande

tjänstlagen

målen

för

1980:620.

Samhällets

främja

socialtjänst

ekonomiska

och aktiva

Socialtjänsten

och

De medel

deltagande

sociala

situation

inriktas

till människans

pä att frigöra

och gruppers egna resurser.
skall bygga pä respekt för människornas

som lagen anger för att socialtjänsten

allmänt

behov,

i

ansvar för
och utveckla

.yälvbestämman-

skall nå uppsatta

insatser som syftar till en god samhällsmiljö,
i samhällsplaneringen,

inriktade

grupper
individuellt

-

grund

jämlikhet

och integritet.

medverkan
-

trygghet,

i samhällslivet.

strukturinriktade

-

i 1 § social-

och solidaritetens

Verksamheten
derätt

återfinns

sociala

skall under hänsynstagande

och andras

enskildas

verksamhet

skall pä demokratins

människornas

levnadsvillkor
sin

socialtjänstens

Där anges följande.

insatser som syftar till att förbättra
t.ex. barn- och äldreomsorg,

mål utgörs
t.ex.

förhållandena

av

genom
för vissa

i samhället,

inriktade

t.ex.

Socialtjänstlagen

insatser

ekonomiskt

önskemål
som anpassas efter individens
bistånd och vård
behandlingshem.

är utformad

och

ramlag, som ger socialtjänsten
som en målinriktad
sina
insatser
efter
individuella
Önskemål och behov. Lagen
att anpassa
innehåller
sålunda vissa allmänna riktlinjer,
men också mer bindande anvisningar för arbetet inom vissa områden och med vissa angivna grupper i
sammöjlighet

hället.
-

Sådana

rätt till

åtgärder

anvisningar

bistånd,
mot missbruk,

finns

beträffande

och

Socialtjänsten
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våld

mot

kvinnor

-

omsorger

-

omsorger

om barn och ungdomar,
om äldre och

-

omsorger

om människor

Varje

har enligt

kommun

med fysiska

och psykiska

funktionshinder.

ansvaret for att de
får det stöd och den hjälp som de behöver.

socialtjänstlagens

i kommunen
beskrivs ibland som samhällets yttersta
socialtjänsten
hos
Detta yttersta ansvar
skyddsnät. Detta innebär inte att andra myndigheter blir befriade från det ansvar
till
fungera som ett komplement
som vilar på dem. l stället skall socialtjänsten
t.ex. hälso- och sjukvården. Vid behov skall socialtjänstannan samhällsservice,
från
andra samhällsorgan.
insatser
förmedla
en

människor

som vistas

3 § det yttersta

är sålunda att lämna den enskilda personen
den hjälp och det stöd som hon eller han behöver och som inte kan tillgodoses
skall inte ta över ansvaret från de enskilda. Socialpå annat sätt. Socialtjänsten
att frigöra och utveckla den enskilda männitjänsten skall i stället inrikta sig
skans egna resurser och inte begränsa hennes ansvar för sin egen situation.
och
insatser är de om frivillighet
principer
Viktiga
som styr socialtjänstens
En huvuduppgift

självbestämmande
hennes situation,

för socialtjänsten

för den enskilde
flexibilitet

älptagaren, helhetssynen på människan och
i stället för särbehandnormalisering

i åtgärderna,

samt närhet och kontinuitet.
Socialtjänstlagen
en långt gående frihet att själva beger alltså kommunerna
Av 10 § framgår bl.a. att kommunen bör tillhandahålla
stämma sin verksamhet.
social
och liknande,
socialcentraler
sociala tjänster genom rådgivningsbyråer,

ling

verksamhet.
annan därmed jämförlig
nämligen barnomregleras i socialtjänstlagen,
Tre olika verksamhetsområden
Den
samt individ- och familjeomsorgen.
sorgen, äldre- och handikappomsorgen

jour

eller

och familjeomkärna. Till individsett socialtjänstens
senare utgör historiskt
myndigregelrätt
rådgivningsverksamhet
inriktad
som
sorgen hör såväl allmänt
kännetecknas
inom individ- och familjeomsorgen
Utvecklingen
av
hetsutövning.
bl.a.
ett ökat tryck mot verksamheten,
Socialsekreterarna
socialbidragstagare.

splittrade i sin yrkesroll.
Även om socialtjänsten

numera
för samhället

till

följd

arbetar

i huvudsak

av en kraftig ökning av antalet
under tidspress och känner sig

bygger

frivillighet

finns

det

möjlighet
fortfarande
att i vissa fall vidta åtgärder utan den enskilåterfinns i särskilda lagar; lagen 1990:52
das samtycke. Tvångsbestämmelserna
med särskilda
vård
LVM

och lagen 1988:870
om vård av unga LVU
med stöd av LVU
ingripanden
LVM.
fall
i vissa

bestämmelser

av missbrukare
får endast göras efter beslut

av domstol.

om
och

och

Socialtjänsten

5.2

våld

Kvinnovåldskommissionens

I direktiven

mot

kvinnor
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direktiv

anförs

bör kartlägga i vilken omfattning
och i
att kommissionen
socialtjänsten
kommer i kontakt med kvinnor
för
utsätts
som
Kommissionen
bör vidare redovisa
det
finns
hinder
för
inom
att
om

vilka

situationer

våld.

socialtjänstens
lämna

ram skydda och stödja de kvinnor som utsätts för övergrepp samt
på hur sådana hinder skulle kunna övervinnas.
Det kan enligt
också finnas skäl att undersöka om det kan uppstå konflikter
i fråga

förslag

direktiven

skyldighet att å ena sidan tillgodose
om socialtjänstens
ett barns behov av
kontakt med sin far och å andra sidan tillgodose den utsatta moderns behov av
stöd och hjälp. Den senare frågan behandlas vidare i Kapitel 10 Sekretessen och
våld mot kvinnor
avsnitt 10.5.
Vidare

bör göra en inventering
att kommissionen
anges det i direktiven
av de
insatser som socialtjänsten
i dag erbjuder utsatta kvinnor och överväga om
insatserna behöver förstärkas. I sammanhanget bör samarbetet mellan socialtj änsärskilt beaktas. Frågor som rör frivilliga
organisatiosten och kvinnojourerna

olika

ner och kvinnor
Uppmärksamhet
kvinnor

i kapitel
som utsätts for våld behandlar kommissionen
bör enligt direktiven
också ägnas
frågan om vilket stöd
kan få av socialtjänsten under förundersökning
och eventuell rättegång

liksom

socialtjänstens

möjligheter

att i en akut

situation

ordna

boende

för

kvinnor.

5.3

Socialtj

En parlamentarisk

änstkommittén

kommitté,

Socialtjänstkommittén

S 1991:07,

ens uppdrag att göra en allmän översyn av socialtjänstlagen.
enligt direktiven
dir.
1991:50 och 1993:72
bl.a. innefatta

socialtjänstlagens
socialtjänstens
arbete

skall

tillämpning

uppgifter
vara

målformuleringar

och syfta till

att tydligare

och ansvarsområden.

har regering-

Översynen skall

en utvärdering
av
avgränsa och klargöra

Utgångspunkten

for kommitténs

att det synsätt som kommer till uttryck i socialtjänstlagens
skall ligga fast. Av Socialtjänstkommitténs
direktiv
framgår

det också

är utsatt för stark kritik från såväl arbetsatt socionomutbildningen
kommunerna,
de
fackliga
organisationerna.
Kommittén
bör sålesom
inom ramen för sitt arbete, förbereda
översyn av utbilden kommande

givarna,
des,

ningen

utbildning
genom att summera de krav och önskemål om en förändrad
är oförhindrad
synpunkter på den
att anlägga principiella
som finns. Kommittén
framtida
socionomutbildningens
innehåll och inriktning.

Socialtjänstkommittén
kommunernas

1993:30
som bl.a.

avlämnade

socialbidrag

Rätten
innebär

till

bistånd

SOU
inom

preciseringar

hösten

1992:98

1992 en kartläggningsrapport
och våren 1993 delbetänkandet

socialtjänsten.

I betänkandet

i fråga om den enskildes

lämnas

rätt till

om
SOU

förslag,

bistånd

inom
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våld

och

Socialtjänsten

kvinnor

mot

mellan kommunerna.
av ansvarsfördelningen
bereds
f.n. i regeringsoch
remissbehandling
Betänkandet
har varit föremål för
och Socialtjänstsocialt arbete SOU 1993:82
kansliet. Två rapporter Frivilligt
avlämnades
SOU
1993:91
samhällsarbete
och
i
samhällsplanering
roll
ens
och förtydliganden

socialtjänsten

hösten

1993.

mellan

samhällsekonomi,

Denna
en rapport har avlämnats.
och socialbidrag
tranfereringar

Ytterligare

sambandet

belyser
SOU

1994:46.

framtida

inriktning

som i huvudsak behandlar socialtjänstens
avlämoch utvärdering,
samt frågor om tillsyn, uppföljning
Kommitténs
resterande arbete, som bl.a.
1994:139.
nades hösten 1994 SOU
och
kommer
och registerhantering,
nu att slutföras
avser kompetensfrågor
redovisas i ett kommande betänkande.

Huvudbetänkandet,
och organisation

verksamatt socialtjänstens
anser Socialtj
människor
sådant
utformas
på ett
sätt att
het generellt sett måste
ser det som
inforatt allmänheten
naturligt
att tidigt söka stöd och hjälp. Detta förutsätter
verksamheter,
att socialtjänsten samverkar med andra
meras om socialtjänstens
I sitt huvudbetänkande

sökande

inte självmant

socialtjänstens
finns

bland

verksamhet

insatserna

tar kontakt
individuellt

ningen.
Socialtjänstkommittén
är de övergripande

tjänsten.

det gäller särskilt beträffande
insatser
funnit att de problem som
har kommittén
med kompetensfrågor
än med själva lagstift-

inriktade

och ungdom

för barn

har ett starkare

har också

bedriver
och enskilda samt att socialtjänsten
uppde grupper som behöver samhällets stöd, men som
När det gäller
sina hjälpbehov tillgodosedda.
for att

organisationer

myndigheter,

samband

föreslår en ny socialtj
verksamhet
målen för socialtjänstens

Enligt

giltiga

och anställda
ett starkt stöd hos både förtroendevalda
föreslås
dock
kompletterad
Den s.k. portalparagrafen

kommittén

även i dag. De
inom

social-

med

en ny
Det föreskrivs
att
som syftar till att stärka barnens ställning.
barnets bästa skall sättas i främsta rummet när åtgärder rör barn.
Kommittén
riktar kritik mot den nuvarande lagens indelning i målgruppsvisa

bestämmelse

av lagen kan göra det svårt att se allas behov av stöd
utgivande av stöd och hjälp utan
lika tydligt. Detta gäller inte bara beträffande
Också för verksamhar också betydelse för vilken kompetens som utvecklas.
riktar sig mot
utformad.
Kritiken
hur
viktigt
lagen
är
hetsplaneringen
är det
avsnitt.

Denna uppbyggnad

och inte mot att det finns mål uppsatta
De mål som i dag gäller
vissa grupper av människor.
för insatser beträffande
och
arbete med barn och ungdom, äldre, funktionshindrade
för socialtjänstens
förslag ligga fast.
skall enligt kommitténs
människor
med missbruksproblem

själva indelningen

i mål gruppsvisa

avsnitt

paragraf, som också anger
i en ny sammanhållen
främja goda
uppgift att på samhälls- grupp- och individnivå
socialtjänstens
Paragrafen kompletteras
i kommunen.
och goda livsmiljöer
levnadsförhållanden

Dessa

mål

konkretiseras

med två nya målbestämmelser.

och våld

Socialtjänsten

I enlighet

härmed

skall på samhällsnivå,
levnadsförhållanden
därvid

verka

mot

kvinnor
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anges i den föreslagna 3 § i första kapitlet att socialtjänsten
främja goda
samt på individnivå
grupp- och områdesnivå
och goda livsmiljöer
i kommunen.
skall
Socialtjänsten

för att

den enskilde

får arbete,

bostad

och utbildning,

barn och ungdom
äldre

växer upp under trygga och goda förhållanden,
får möjlighet
och ha en aktiv
att leva och bo självständigt
tillvaro
i gemenskap med andra,

människor

och meningsfull
människor

som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring
får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva
som andra,
människor
kommer

ifrån

som missbrukar
sitt beroende,

människor

som saknar

alkohol
till

medel

eller andra beroendeframkallande
sitt uppehälle

ges möjlighet

medel

att klara

sin

försörjning.
Vidare

sägs det i paragrafen
för

underlätta

att socialtjänsten genom stöd och avlastning bör
sjuka, äldre eller människor
som vårdar långvarigt

närstående

med funktionshinder.
De mål som anges i den nu angivna bestämmelsen
skall enligt Socialtjänstkommittén
målen i
närmast ses som en konkretisering
av de övergripande
portalparagrafen,
mellan olika målgrupper.
utan någon inbördes rangordning
Dessa nationella

mål kan inte utan vidare användas vid planering,
genomförande
verksamhet
i
kommunerna.
socialtjänstens
De
måste konkreav

och uppföljning
tiseras

för att vara användbara i praktisk verksamhet.
Socialtjänstanser att detta arbete bör anförtros ansvariga politiker på kommunal
nivå. Kommitténs
de mål som skall gälla för
förslag syftar till att tydliggöra
arbetet med vissa grupper i samhället, samtidigt som man i lagen lägger tyngd-

ytterligare

kommittén

punkten

socialtjänstens

verksamheter.

Socialtjänstens skyldighet att samverka med andra myndigheter, organisationer
och enskilda kommer
till uttryck i en enda generellt utformad
bestämmelse.
Även socialtjänstens
i
bestämmelse.
enda
klargörs
informationsskyldighet
en
Information
samhällsorgan

verksamhet skall ges till både allmänheten,
om socialtjänstens
och till organisationer.
En för alla tillgänglig
information
för tidiga

förutsättning

insatser,

andra
är en

sägs det i betänkandet.

Socialtjänstkommittén
bedrivas

föreslår
inom socialtjänsten
skall
att all verksamhet
och planmässigt samt följas upp och utvärderas.
Lokala
och behov skall få avgöra hur kravet på planmässigt
bedriven

målinriktat

förutsättningar
och

målinriktad

socialtjänsten
utveckling,
kommunen

verksamhet
att till

skall

Vidare

föreslås

för
en skyldighet
till
tendenser
rapportera
ogynnsam
insatser inom kommunen men också mellan

uppnås.

kommunfullmäktige

som kräver samordande
och andra aktörer.
Sådana insatser

kan vara av både förebyggande
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våld

och

Socialtjänsten

kvinnor

mot

och avse såväl sociala problem som brister i miljön.
för socialtjänsten
skyldighet
att till kommunfullmäktige
en
förändringar
som inträffat i de sociala
avge en årlig social rapport om betydande
verksamhet och planering skall baseras
Kommunal
i kommunen.
förhållandena
karaktär

och avhjälpande

föreslås

Härutöver

i kommunen.
För att kunskapen
kunskap om de sociala förhållandena
uppdateras. En sådan rapportering
krävs att den kontinuerligt
planeringssocial kunskap till den kommunala
kan på ett fruktbart
sätt tillföra
finns
det
anledning
på lokal
även
Socialtjänstkommittén
att
Enligt
processen.

på aktuell

skall hållas aktuell

med svaga
för människor
om levnadsförhållandena
arbetsmarknaden
och
bostadsställning
på
ekonomiska
resurser och med en svag
I en sådan rapport bör också barnens
planering.
som underlag för kommunens

nivå sammanställa

uppgifter

och ungdomarnas

levnadsvillkor

som för närvarande
arbete är enligt kommittén

uppmärksammas.
är vägledande

De principer
riktade

ett helhetsperspektiv
anpassas till
ningar och behov oavsett tidigare

5.4

fortfarande
den enskilda

vidtagna

Insatserna

människans

skall utifrån

aktuella

förutsätt-

åtgärder.

för

med företrädare

Hearing

individin-

för socialtjänstens

hållbara.

socialtjänsten

m.m.
för socialmed företrädare
har haft en utfrågning
kvinnovåldsproblematik.
med
arbeta
erfarenhet
alla
hade
tjänsten, som
av att
när det
Vid hearingen gavs exempel på hinder och problem som föreligger
gäller socialtjänstens organisation och verksamhet i övrigt och som försvårar för
Kvinnovåldskommissionen

att effektivt

socialtjänsten
nor.
Vi

besökt

har också

motarbeta

Blekinge

misshandel

och andra övergrepp

län och där sammanträffat

på kvin-

med samverkans-

och länsstyrelsens
med anledning
av Socialstyrelsens
som bildats
grupper
I samband
vid kvinnomisshandel.
Myndighetssamarbete
samverkansprojekt
erfarenheter
när
för
sina
socialtjänsten
från
härmed redogjorde
representanter
Ett
andra
misshandel
och
för
övergrepp.
det gäller att möta kvinnor som utsatts
stort antal
synpunkter.

företrädare

för

socialtjänsten

har också

under

hand

bidragit

med

och kommunut en enkät till samtliga kommuner
de
kartlagt
enkät
har
denna
Genom
delsnämnder
som
resurser
socialtjänsten
runt om i landet förfogar över och utnyttjar när det gäller stöd och
har också
Undersökningsresultatet
kvinnor som utsatts för misshandel.
hjälp
har skickat

Kommissionen

i landet.

legat till grund för våra överväganden. Undersökningen
närmare i avsnitt 5.6 och 5.7.
presenteras
Olika

inom socialtjänsten
och brister som föreligger
att på ett bra sätt stödja kvinnor redovisas nedan.

problem

möjligheterna

och resultatet

av denna

när det gäller
Några

exempel

och

Socialtjänsten

erfarenheter

på positiva
kommer

och projekt,

mot

kvinnor
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tar sikte på denna problematik,

som särskilt

också att beskrivas.

5.5

för

utsätts
En kvinna

Ekonomiskt

-

och

problem

den som utsätter kvinnan
för
och hjälp med att erhålla

bistånd

i de fall
för

individ-

våld

kvinnor

som

brister

är - utsatt för våld kan ha rätt till bistånd
som varit - eller forfarande
6 §. Detta gäller
enligt socialtjänstlagens
biståndsparagraf

av socialtjänsten
framför
allt när
behövas

för

insatser

Socialtjänstens

henne

våld

kvinnan

förordnande

sig för att lämna den man som utsätter
inom ramen för socialtjänstens
hjälpåtgärder

familjeomsorg

kan vara

rådgivande

av en kontaktperson. Att förmedla
det gäller framför
organisationer,

och frivilliga

är en närstående.
boende kan sålunda

bestämmer

Andra

övergrepp.

och

övergrepp

skyddat

samtal samt
med andra myndigheter

och stödjande

kontakt

är också en
för socialtjänsten

allt kvinnojourerna,

uppgift för socialtjänsten. En annan angelägen uppgift
är att bistå kvinnan om hon behöver söka efter en ny bostad. Om kvinnan väljer
henne kan hon behöva
mot den man som misshandlar
att göra en polisanmälan
och med
stöd
det
gäller
kontakter
med
polismyndigheten
socialtjänstens
när

viktig

rättsväsendet
särskilt

i övrigt.

Insatser

i en akut krissituation

5.5.1

Brist

för kvinnornas

barn kan också vara nödvändiga,
även på längre sikt.

men i många fall

på kunskap

klart för oss att socialtjänsten inte
för misshandel
eller andra Överutsätts
som
den
medveten
är
handläggande
tjänstemännen
om att kvinnorna
grepp, utan att
befinner
i samband med
Detta torde vara vanligast
sig i en utsatt situation.
Det har under

sällan

utredningsarbetets

har kontakt

gång blivit

med kvinnor

som rör skyddet av barn och ungdomar och i samband med vårdoch ärenden om ekonomiskt
nadsutredningar,
men även i missbruksärenden
bistånd kan sådan problematik
finnas dold.

utredningar

Olika

vid
bl.a. inom ramen för projektet Myndighetssamarbete
ofta
misssikte
hur
socialtjänsten
möter
på frågan
- som tar
handlade kvinnor
visar att ett förhållandevis
litet antal socialsekreterare
arbetar
med kvinnor
såvitt
de
för
våld.
har
I
projektlänen
är
vet
utsatta
som man
vilket sätt olika
i syfte att få en bild av hur ofta och
gjort en inventering
och organisationer
möter kvinnor
myndigheter
som utsätts för våld.

utredningar

kvinnomisshandel

Vid
eller

denna undersökning
endast ibland

handel.

Många

kommer

svarade 80 procent av socialsekreterarna
i kontakt med ärenden som innefattar

socialsekreterare

misstänkte

dock

att det i långt

att de sällan
kvinnomissfler

ärenden
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och
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våld

mot

kvinnor

förekomma
att kvinnor var utsatta för misshandel än socialsekreterarna
hade kontakt med socialtjänsten under lång
medvetna
var
om. En del kvinnor
kommit upp. Även om
blivit
de
tid utan att frågan om
utsatta för misshandel
socialsekreteraren
såg att kvinnan var rädd och ängslig, och till och med såg
tecken på att kvinnan var utsatt för våld och hot, förblev detta outtalat. Desssocialtjänstemännen
i stort sett alla de tillfrågade
att de hade
utom omvittnade
kunde

ringa

av att arbeta med den särskilda
är förenad med.

erfarenhet

handel

Socialtjänstens

som en del i annan
eller behandlades överhuvudtaget

såg "misshandelsproblematik"

personal

och misshandeln

livsproblematik,

som kvinnomiss-

problematik

benämndes

inte som ett eget problem. Det visade sig också vara vanligt att man betraktade
I dessa fall användes parsamtal och
kvinnomisshandel
som ett relationsproblem.
Det förekom också att socialsekreterarna
ofta som arbetsmetoder.
familjeterapi

Socialtjänstsom i första hand missbruksrelaterad.
blivit
alltmer
arbetssituation
deras
vidare
att
anuppgav
ens representanter
gjort det svårt att hinna med annat
besparingskrav
strängd och att kommunernas
kvinnomisshandel

betraktade

än det som kan betraktas som myndighetsutövning.
län om olika slag
i Blekinge
studie
som genomförts
en
framgår att samtliga socialbyråer
samarbete mellan myndigheter
socialt

arbete

Av

av hinder för
i länet ansåg

ett tillfredsställande
att det fanns hinder inom den egna organisationen för att
Tidsbrist
och bristande
sätt kunna arbeta med frågor om våld mot kvinnor.
arbetet
prioritera
försvårade
för
socialsekreterarna
faktorer
att
som
resurser var
inte
som är utsatta för våld. Tjänstemännen betraktade
kvinnor
och
våld
Kunskaperna
detta arbete som "lagbundet".
mot
om
om
och man hade ringa
mekanismerna
bakom detta våld var också bristfälliga,
personal kände
Socialtjänstens
erfarenhet
av att arbeta med sådana frågor.
med att stödja kvinnor

om hur de skulle

osäkerhet

5.5.2

Brist

När socialtjänsten
den enskilda
misshandel
vissa

fall

hantera

dessa ärenden.

i handläggningen

på enhetlighet
kvinnor

möter

socialsekreterarens

påverka
fokuseras

inriktar

sina insatser

Inom

socialtjänsten

kan
som utsätts för våld och andra övergrepp
orsakerna till kvinnobeträffande
värderingar

Det har framkommit
av arbetssätt.
och barnen, medan andra
på kvinnan

valet

relationen

mellan

i

och mannen.
efter den s.k. familjeprincipen,

kvinnan

man traditionellt
arbetar ofta
tjänsteman
arbetar

att insatserna
socialsekreterare

De
samtidigt.
med hela familjen
en och samma
stödjande samtal som ges utgörs därför ofta av parsamtal, genom vilka man
mellan kvinnan och mannen. Vissa socialarbetare
försöker bearbeta relationen

dvs.

betonar

sin skyldighet

att vara neutrala,

när en hel familj

behöver

hjälp.

Socialtjänsten

och

våld

mot

119

kvinnor

varierar
högst påsom på olika håll vidtas inom socialtjänsten
och valet av hjälpinsatser blir ofta beroende av vilket ställningstagande
har gjort.
den enskilda socialsekreteraren
De åtgärder

tagligt,

5.5.3

Brist

på information

inom ramen för Socialstyrelsens
samsom har genomförts
för och kunskap
har det framkommit
att allmänhetens förtroende
föreligger
arbete befinner sig på en låg nivå. Även historiskt
om socialtjänstens
allt en viss grupp
Det är framför
en obenägenhet att kontakta socialtjänsten.
misshandlade
kvinnor som socialtjänsten möter. Det gäller kvinnor som tidigare
Av

olika

studier

verkansprojekt

har kommit

i kontakt

ekonomiska

problem,

repressiva

tjänstens

Det kan gälla
av olika anledningar.
eller andra sociala problem. Rädslan för social-

med socialtjänsten
missbruk

kan också göra sig gällande

verksamhet

barn som far illa av att se sin mor utsättas
utsätts för våld.

för våld

i hemmet

när kvinnorna
eller

har

som själva

brist på information
håll har man påtalat att det föreligger
skulle kunna utgöra en resurs för kvinnor
som utsätts för
om att socialtjänsten
borde kunna erbjuda i
och vad socialtjänsten
misshandel
och andra övergrepp

många olika

Från

som inte tidigare kommit i
om att de har rätt till hjälp
och att socialtjänsten har en skyldighet att bistå med råd och stöd
har omvittnat att man, när man i samband med
Socialsekreterare

kvinnorna.
av stöd
kontakt med socialtjänsten,

form

från samhället
i olika
olika

former.

låtit

projekt

omedelbart

Många

saknar

beskriva

massmedia

har märkt

utsatta
därför

att fler kvinnor

kvinnor,

vetskap

resurser för kvinnorna,
för våld sökt sig till social-

socialtjänstens
som utsatts

tjänsten.

1989:A för frågor om våld mot kvinnor har i sin
bör utinformationsansvar
på att socialtjänstens
kan spridas om socialtjänstens möjligheter
så att information
att hjälpa
kvinnor och deras barn. I varje kommun bör det finnas
och stödja misshandlade
information
lättillgänglig
som kan erbjudas från
om vilka samlade hjälpresurser
Regeringens

rapport
vecklas

från

socialtjänsten

arbetsgrupp

C

år 1991 pekat

och polisen,

rättsväsendet,

hälso-

och sjukvården,

liksom

från

sätt att
Ett praktiskt
sägs det i rapporten.
kan vara att i telefonkatalogerna
förmedla
sådan samlad information
runt om i
landet ta in en sida med lokala uppgifter om olika myndigheter och organisatiokvinnor och deras
ner som kan erbjuda skydd, stöd och hjälp till våldsdrabbade
ideellt

arbetande

organisationer,

män som utövar våld mot kvinnor och barn. En bättre information om vilka stödresurser
som faktiskt finns torde också kunna öka våldsmotivation
drabbade kvinnors
att söka hjälp.

barn och hjälp

till
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5.6

Social

En misshandlad

våld

kvinnor

mot

jour
och stöd av socialtjänsten
är
under kvällar,
nätter och helger. I samför socialtjänsten
och i andra sammanakut hjälp

kvinna

som behöver
inte sällan i behov av sådana insatser
band med vår hearing med företrädare

och behovet av tillgänglighet
när det gäller
för
våld.
Det
har
påpekats
utsätts
att tillgängligsom
faktorerna
är en av de viktigaste
som bör beaktas vid en översyn
av

hang har många strukit
stöd och hjälp till
heten

socialtjänstens

under vikten

kvinnor

organisation.

Kommunerna

social

tillhandahåller

slutet

av 1970-talet
samhet med social

Jourverksamheten

redovisade

i mycket

jour

varierande

Socialstyrelsen en rapport
Socialstyrelsen

i 21 kommuner

jour

hade utvärderats,

i försökskommunerna

omfattning.

I

från en försöksverkredovisar
1977:4.
och utvärderingen

och å andra
å ena sidan jourerna
sidan socialbyråerna,
och polisen. I rapporten
påpekades att det
sjukvården
för att bygga ut den sociala jourverksamheten
självklara
argumentet
var att
för social
kontorstid.
Olika modeller
sociala problem
uppstår även utanför
visade

bl.a.

i samarbetet

på problem

mellan

redovisades.
Social jour kunde sålunda utgöras av beredskap i
socialsekreterare
enligt ett rullande schema. Vissa
upprätthålls
av
som
kommuner
kombinerade
socialbyrå- och jourarbete, där socialt arbete på dagtid
med
kunde också vara kombinerad
varvades med jourarbete. J ourverksamheten

jourverksamhet
hemmet,

fältarbete.

En del större

hade en särskild

kommuner

jourbyrå,
Andra

där en grupp
modeller
för

jourverksamhet.
ägnade sig
är gemensam jour för hälso- och
jour som nämns i socialstyrelserapporten
eller särskilda länsalarmeoch socialtjänsten,
sjukvården
t.ex. i en vårdcentral
har
kan knytas. I vissa fall
jour
dit olika personalkategorier
ringscentraler
som

jourassistenter

uteslutande

i andra fall endast
direkt, medan verksamheten
kunde man nå jourverksamheten
kunde nås via annan myndighet,
exempelvis polisen.
År 1983 fanns social jour med särskilt anställda jourassistenter
i 14 kommuner. I 53 kommuner
endast under helger

förekom

i hemmet,

beredskap

och veckoslut.

av dessa dock
kunde förtroendemän

i drygt hälften

I de flesta kommuner

nås per telefon utanför arbetstiden,
utan att detta sker i organiserad form. I slutet av 1980-talet behandlades i riksdagen en motion om vikten
Socialutskottet
kommunerna.
1989/90:SoU 15
av utökad social jourverksamheti

eller

tjänstemän

skall kunna förverkligas,
i socialtjänstlagen
s. 67 uttalade att, om intentionerna
omedelbart
när insatser
personal finns tillgänglig
det är viktigt att socialtjänstens
förutsatte
behöver sättas in. Utskottet
att även de kommuner
som saknade en
för socialtjänsten
utbyggd socialjour arbetade med målsättningen
att företrädare
vid behov

skulle

kunna

Kvinnovåldskommissionen
landet

nås även utanför
har under

en enkät för att få belyst vilka

den ordinarie

år 1994 tillställt

insatser

arbetstiden.

samtliga

som socialtjänsten

kommuner

erbjuder

i

för att

och våld

Socialtjänsten

mot

kvinnor
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bistå kvinnor

belyst vilka socialtjänsom är utsatta för våld. Vidare önskades
är i dessa ärenden samt i vilken utsträckning
kommunerstens samarbetspartners
för kvinnor
är anträffbar
under jourtid.
Enkäten utsändes till
nas socialtjänst
landets alla 286 kommuner.
I vissa situationer
våld

att akut,
socialtjänsten.

kommuner
45 svarat

Kommissionens
enkät visar dock att ca en femtedel av landets
inte har någon form av beredskap under jourtid. Av kommunerna
har
ytterligare 75 att de har social beredskap. Soatt de har socialjour,

definierades

cialjour
från

kan det alltså vara viktigt för en kvinna som blivit utsatt för
under nätter och helger, kunna komma i kontakt med

exempelvis

en arbetsplats,

i enkätformuläret
medan

som en fristående verksamhet
beredskap skulle anses föreligga

social

som utgår
när någon

form av schemalagd beredskap upprätthålls
i sitt hem. I 91
av en socialarbetare
kommuner
har polis, SOS alarmering eller motsvarande tillgång till telefonnumi socialnämnden
eller till någon tjänsteman inom socialmer till någon politiker

tjänsten.
mun.

17 kommuner

Enkäten

sträckning

delar

har sålunda

är tillgänglig

med eller

visat

köper jourtjänster

att landets

kommuner

från en annan komi begränsad ut-

endast

under jourtid.

I en tredjedel av de kommuner
kontakta
vånarna
verksamheten

som har jour eller beredskap kan kommuninnedirekt.
Detta motsvarar
15 procent
av alla
i landet. Hälften av kommunerna
med beredskap kunde nås via tele90 000 och ytterligare 6 procent genom andra myndigheter/organi-

kommuner
fonnumret

sationer,

t.ex. genom polisen eller sjukvården. Tre fjärdedelar av kommunerna
med jour/beredskap
har något slag av utåtriktad
information
om sin verksamhet.
Social jour eller beredskap under all tid utanför kontorstid
finns i 33 kommuner, och i ytterligare 20 kommuner
till kl. 24.00 eller i vissa fall till

beredskapen
endast

endast

mellan

vissa

under

kan jouren/beredskapen
kl. 02.00.

nås varje kväll

l 55 kommuner

fungerar

fram

jouren/

i 25 av dessa under hela helgen, i resten
I ett litet antal kommuner
är jouren eller be-

helger,

klockslag.

redskapen

endast under s.k. storhelger.
tillgänglig
När det gäller socialjourernas
kontakter med våldsutsatta

kommuner
för

våld

Stockholm
varje

dag. 42 kommuner

någon eller några gånger i månaden.
med kvinnor

som utsatts
har svarat att de aldrig
för våld.

utsatts
Kvinnovåldskommissionens
del B bilaga

svararde

två

att man möter kvinnor som blivit utsatta
med jour/beredskap
möter utsatta kvinnor
58 kommuners

jour/beredskap

för våld högst någon eller

kommuner

tänkandets

kvinnor

och Göteborg

under jourtid

enkätundersökning
5.

har kontakt

per år. Fyra
med kvinnor
som

några gånger

har kontakt
redovisas

mer utförligt

i be-

och

Socialtjänsten
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5.7

saknar

kvinnor,

framgår

mot

kvinnor

boende

Skyddat

Socialtjänsten

våld

särskilda

i allmänhet

resurser

som gjorts

det av en inventering

for hjälp

misshandlade

i de fem län som ingår i
kan hjälpa kvinnan att få en
väljer att bryta upp från ett

Socialtjänsten
Socialstyrelsens samverkansprojekt.
bidra
ekonomiskt
när kvinnan
bostad och
tillfällig
bostad
i vilket hon far illa. När det gäller att ordna en tillfällig
förhållande,
Socialtjänsten
använder sig socialtjänsten i stor utsträckning
av kvinnojourerna.
kvinnojourerna
kvinnorna
skydd,
att
oförmögen
att ge
säger sig vara
men anser
kan ge detta.
När det gäller

har det
kvinnor
att erbjuda skyddat boende for våldsdrabbade
allt det
i Sverige under framför
skett en stark framväxt
av lokala kvinnojourer
ideell
på
huvudsak
bygger
verksamhet
i
decenniet.
Jourerna,
en
senaste
vars
kvinnojourer
Endast
i
kapitel
ingående
ett
behandlas
bas, kommer att
par
mer
i Göteborg, som länge
for Kvinnor
Det gäller Jourhemmet
drivs av kommunen.
för kvinnor
i landet, och Jourhemmet
kvinnojouren
var den enda kommunala
enheter, skilda från kommunernas
Dessa jourhem är fristående
i Stockholm.
i övrigt.

socialtjänst

år 1983 och erbjuder jourboi Göteborg startade sin verksamhet
med barn.
för fem kvinnor
har
plats
misshandelskris.
Hemmet
akut
i
ende
en
har också
Jourhemmet
månader.
två
högst
Dessa får stanna på jourhemmet
och
boende
längre
till
med möjlighet
till två utslussningslägenheter
tillgång
fortsatt kontakt med personalen. Det är 13 personer anställda vid hemmet. De

Jourhemmet

anställda

är socionomer

utbildning.

är jurist.

miljöterapeutiskt

arbete.

och bedriver

vidareoch några har psykoterapeutisk
Personalen ger krisstöd och kristerapi

eller psykologer

En av de anställda

Personalen

finns

tillgänglig

på hemmet

som är öppen dygnet runt.
dygnet runt. Vid hemmet finns också en telefonjour
rådgivning och samtal i en akut
erhålla professionell
kan kvinnor
Härigenom
krissituation.
Förutom skyddat boende erbjuder jourhemmet samtalsmottagning
Även kvinnor
för kvinnor som hotas och misshandlas.
som
efter tidsbeställning
i samlevnadskriser
tas emot. Man arbetar också med
våldtagits och kvinnor
till jourKvinnorna
som kommer
som misshandlats.
journaler.
skrivs
inte
några
och
det
hemmet har rätt att vara anonyma,
i Göteborg samarbetar med ett särskilt Kristeam
jourhemmet
Det kommunala
och med polisen.
vid Östra sjukhuset i Göteborg
kvinnor
för misshandlade
och
socialsekreterare
bistår också med rådgivning till kommunens
Jourhemmet

gruppterapi

för kvinnor

vid
De anställda
inom hälso- och sjukvården.
som är verksam
och
föreläsningar
hålla
utåtriktat,
bl.a.
i
att
grad
arbetar
hög
jourhemmet
genom
och på
vid vårdhögskolan
Man deltar aktivt i utbildningen
ta emot studiebesök.
till

personal

socialhögskolan.
Missbrukande

kvinnor

tas inte

emot

jourhemmet,

utan

dessa

kvinnor

Socialtjänsten

hänvisas

till

socialtjänsten

i övrigt.

För vistelsen

och våld

kvinnor

mot

betalade

påjourhemmet

123

kvin-

år 1994 en avgift om 100 kr per dygn. För barn över tre år uttogs en
för verksamheten
uppgår till ca 4,8
om 50 kr per dygn. Kostnaden

norna
avgift

kr netto om året. Under 1993 bodde 71 kvinnor
vid jourhemmet,
de
i åldern 20-45 år. Vid jourhemmet
pågår för närvarande
uppföljning
en
varvid samtliga kvinnor som bott på hemmet kontaktas.
av verksamheten,

miljoner
flesta

Jourhemmet

för

Kvinnor

i Stockholm

vid
som en försöksverksamhet
och har sedan permanentats.
Hemmet, som finns
hemlig
adress, tar emot misshandlade
och hotade kvinnor
med barn för att ge dessa
skyddat boende och för att tillgodose kvinnornas
behov av psykologiskt
stöd och
årsskiftet

startade

1989-1990

kontakt.

Målsättningen

dels skydd och stöd i den akuta
är att ge kvinnorna
längre
sikt
kunna förändra sin situation.
själva
att
1992
år
har jourhemmet
med barn. Kvinnorna
plats för åtta kvinnor

situationen,
Sedan

dels hjälp

som kommer till hemmet är oftast i åldern 20-30 år, och de har mycket ofta
små barn. Tendensen
blir allt
är att kvinnorna
som söker sig till jourhemmet
Hälften
de
kvinnor
hittills
bott
i
hemmet
invandrarkvinnor.
är
yngre.
av
som
Det är en målsättning
tar inte emot kvinnor
att
som missbrukar.
inte skall bo i jourhemmet längre tid än tre månader. Vid jourhemmet
finns tre anställda,
fördelade
2,25 tjänster.
De anställda är socionomer.
Personal finns tillgänglig
på hemmet alla vardagar samt två kvällar i veckan.
Hemmet

kvinnorna

De anställda
kvinnorna

har individuella,

under

vistelsetiden

Man har tidigare

utflyttningen.

krisbearbetande

och jagstödjande

samtal

med

i jourhemmet

kontakter
efter
samt uppföljande
haft gruppsamtal
med kvinnorna,
bristen
men

resurser medför att man inte längre har möjlighet att bedriva sådan
I mån av tid tar personalen emot kvinnor
utifrån
för stödjande
kontakter med företrädare
Man har omfattande
för olika myndigheter,

på personella
verksamhet.
samtal.

såsom socialsekreterare,
advokater

bostadsförmedlare,

och sjukvårdspersonal.

polis och åklagare,

Personalen

för statistik

över

men också med
verksamheten,

men man skriver inga journaler.
Avsikten
i jourhemmet
också skall ge barnen möjlighet
är att vistelsen
att
Personalen vid jourhemmet
samarbetar
uttrycka och bearbeta sina upplevelser.
med

Lotsen,

en barn- och ungdomspsykiatrisk
på att arbeta med barn till kvinnor

inriktad

mottagning

som är särskilt
misshandlats
beträffande

som
En målsättse även Kapitel 15 Barn i misshandelsmiljöer.
i deras föräldraroll.
ning är också att stärka kvinnorna
Eftersom jourhemmets adress är hemlig, och det inte finns personal
hemmet

Lotsens

måste en kvinna som vill komma till jourhemmet
först vända sig
Genom de olika socialdistrikten
och den sociala jourbysocialförvaltningen.

dygnet
till

verksamhet

runt,

rån placeras
Kvinnorna
sen bekostas

kvinnorna

vid hemmet, och de kan således inte vara anonyma.
avgift
en
om 420 kr per dygn för att få bo i hemmet. Vistelerhåller ekonoenligt uppgift undantagslöst genom att kvinnorna

betalar
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Socialtjänsten

miskt

och

våld

mot

för verksamheten

Kostnaden

från socialtjänsten.

bistånd

kvinnor

vid jourhemmet

vid
ca 600 000 kr om året netto. Under 1993 bodde 50 kvinnor
utåtDe anställda vid hemmet arbetar också i stor utsträckning
jourhemmet.
riktat, och de har anordnat och deltagit i fortbildning
av olika personalkategori-

uppgår

till

er.
i Sverige, liksom de jourer som drivs ideellt,
och på kort
i en akut krissituation
ett skydd för kvinnorna
får dock inte sällan hjälp med att skaffa en ny bostad för sig och
sikt. Kvinnorna
tillgång till
sina barn. På vissa orter i Canada har man, förutom kvinnojourer,
bostäder för boende på längre sikt för kvinnor som lämnat sina hem på grund
De kommunala
utgör

framför

kvinnojourerna

allt

Sådana boendealternativ
ger kvinnorna
av misshandel.
stöd under längre tid.
personligt
Vid en enkätundersökning
som Kvinnovåldskommissionen

att få visst

möjlighet
gjort

hos landets

att knappt hälften av
kvinnas
har en egen jourbostad som kan ställas till en misshandlad
bekräftar
från enkätundersökningen
Resultatet
att det vanligaste

se föregående

kommuner
kommunerna

förfogande.

avsnitt

har det framkommit

vänder sig till kvinnojouren
torde vara att socialtjänsten
jourbostad för en utsatt kvinna. Sålunda har 90 procent
att man vänder sig till
hotell som inkvartering.

kvinnojourerna

i dessa fall.

ordna

när man behöver
av kommunerna

svarat

tillgrips

även

Inte

sällan

på - inte
har blivit uppmärksammad
som kommissionen
minst från kvinnojourerna
är den konflikt
som kan uppstå när det gäller
kvinna
möjligheter
socialtjänstens
att få skyddat
att hjälpa en misshandlad
boende, samtidigt som det föreligger en skyldighet för socialtjänsten
att upplysa
i
vårdnaden
har
del
den misshandlande
om parets gemensamma
mannen, som
Ett särskilt

problem

beom var barnen - och därmed modern - befinner sig. Kommissionen
olika
sekretessfrågor
detta problem i samband med behandlingen
av
avsnitt 10.5.

barn,

handlar

8

Familjerådgivning

Familjerådgivning

har bedrivits

i Sverige

sedan

1950-talet.

Verksamheten

är

Syftet är
inriktad på att hjälpa samlevande par med sin relation.
problem och krissituationer
att bistå dem så att de kan hantera sina konflikter,
För de par där en
på ett sådant sätt att de kan fortsätta att leva tillsammans.
de negativa
till
minska
aktuell
syftar familjerådgivningen
separation är
att
huvudsakligen

separationen

konsekvenser
fortsatta

vuxnas
och sträng

för

med sig för
föräldraansvar.

gemensamma
sekretess gäller för uppgifter

de berörda

och att underlätta

Familjerådgivningen

som lämnas

i samband

de

är frivillig,
med rådgiv-

och

Socialtjänsten

vilket

ningen,

underlättar

Familjerådgivningen

våld

kvinnor

mot
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för de sökande att ta upp känsliga samlevnadsproblem.
arbetar med samtalsmetodik,
framför allt för att ge klien-

insikt

terna

i sina egna problem. Den största klientgruppen
är par med barn,
i sin vuxna relation.
Det finns ca 260 familjerådgivare
i
90
verksamma
inom
är
Svenska
kyrkans
familjerådgivning.
varav ca

som har svårigheter

Sverige,

Dessa är i regel socionomer

lednings-

med vidareutbildning

i samtalsmetodik.

Ett hand-

och vidareutbildningssystem

har byggts upp inom kåren.
I stora delar av landet, framför allt i Norrland,
har det tidigare saknats möjligÄven i de områden där familjerådgivning
het att få familjerådgivning.
funnits
har resurserna
varierat mellan
Huvudmän

utsträckning

varierat,
olika

vilket

medfört

att också

för familjerådgivningen

har i första

har även primärkommunerna

jerådgivning.

rådgivningens

tillgänglighet

områden.
hand varit

och Svenska

landstingen.

kyrkan

I viss

anordnat

famil-

Genom

i socialtjänstlagen
tillägg till
en ny bestämmelse
- ett
12 a §
har primärkommunerna
fått en lagstadgad skyldighet
att
se till att
kan erbjudas dem som begär det. Kommunerna
familjerådgivning
kan fullgöra
sin skyldighet genom att själva tillhandahålla
rådgivningen eller genom att träffa

avtal om familjerådgivning
med andra lämpliga familjerådgivare.
ner kan också gå ihop och anordna verksamheten.
I propositionen
jerådgivarna

1993/94:4
prop.
framhålls
att familom familjerådgivning
med
erfarenhet
yrkesgrupp
arbete
med
människor
stor
en
av
Deras huvuduppgift
relationsproblem.
är relationsbearbetning.

utgör

i kris och olika
I begränsad

utsträckning

bör deras kompetens

vändas för andra ändamål,

uttalas det vidare.

att anförtro mer komplicerade
också, med sina erfarenheter,
och i fortbildningsverksamhet
liknande,
utifrån

sägs det vidare.
den speciella

och sprida

information
sjukhuset

kvinnomisshandel

skall

misshandlas.

samarbetssamtal

En annan

uppgift

för

familjerådgivningen
har,

förmedla

är att,

kunskap

i Uppsala

har inom ramen för sitt projekt om omhänderfram ett särskilt handlingsprogram.
rekommenderas
och familj
familj
erådgivning
inte
att

detta program
erbjudas när kvinnan

kvinnan

propositionen

kunna anborde det vara möjligt
till familjerådgivare.
Dessa bör

som familjerådgivarna
samlevnad.
om

Akademiska
vid

enligt

Exempelvis

kunna vara en viktig tillgång i föräldrautbildning
för andra personalgrupper
inom socialtjänsten och

kompetens

tagande

Enligt

Flera kommu-

även tagit

och mannen lever tillsammans
i ett förhållande
Det anges att behandlingen
kan leda till att våldet

där
från

mannen trappas upp.
Det förekommer
känner sig pressade att
med på familjeterapi
att kvinnor
och parsamtal. Det kan vara socialtjänsten som tar initiativet
till rådgivningen,
hjälp. Det frammen kvinnan kan också känna att detta är det enda sättet att
hålls

i olika

kvinnan

sammanhang

är medvetna

och
att det är viktigt
att både familjerådgivaren
kvinnan
löper
risk
för
ytterligare
stor
att utsättas
om att

Socialtjänsten
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och

våld

kvinnor

mot

i familjerådgivning.

deltar

med mannen

våld om hon tillsammans
Vissa familjerådgivare

aldrig bör ha parsamtal
anser att man överhuvudtaget
där mannen utsätter kvinnan för våld. Andra rådgivare menar att
i förhållanden
fungei vissa fall, när mannen själv är motiverad
att sluta slå, kan familjeterapi

ra bra. l dessa fall är det viktigt att familjerådgivarna
utan klart tar avstånd från våldet och arbetar utifrån

inte förhåller

sig neutrala

målsättningen

att få stopp

på våldet.
arbetar aktivt med par där mannen utsätter kvinnan
När en familjerådgivare
för våld måste man således hela tiden vara medveten om att våldet kan trappas
upp och man måste kunna tala öppet om detta. I vissa fall varvar man parsamtal
arbetar i dessa fall helst två och två,
med enskilda samtal. Familjerådgivarna
och de bör vara en kvinna och en man. Samtalen kan utgöra ett stöd för kvinnan
Erfarenheterna
förhållande.
och ge henne kraft att bryta upp ur ett destruktivt
visat att familjerådhar nämligen, enligt uppgifter från olika familjerådgivare,
där mannen misshandlar
oftast leder till separation i förhållanden
givningen
kvinnan.

Familjerådgivningen
samtal.

ha enskilda
enskilda

samtal

kan i vissa fall utgöra

familjerådgivare

Vissa

en resurs även för kvinnor som vill
för
tar utan vidare emot kvinnor

kvinnan att komma tillsammans
inte emot kvinnor
överhuvudtaget
tar
och mannen skall komma till rådgivningen

medan andra försöker

övertala

andra rådgivare

med mannen. Ytterligare
ensamma utan kräver att kvinnan
tillsammans.

Samarbetssamtal

5.9

som rör vårdnad och umgänge med barn avgörs av domstol. Kommunerkring
att sörja för att samarbetssamtal
na har dock sedan år 1991 skyldighet
samtal
där
Med samarbetssamtal
dessa frågor kan erbjudas alla föräldrar.
menas
ledning försöker resonera sig fram till en gemenunder sakkunnig
föräldrarna

Frågor

och umgängesfrågor.

sam syn på vårdnadssamförståndslösningar.
Samarbetssamtalen

företer

vissa likheter

Målet

är att få föräldrarna

med familjerådgivningen,

att nå

inte minst

för par
familjerådgivning
att båda tar sikte på parsamtal. Beträffande
kvinnan har det framgått att man bör iaktta stor försikdär mannen misshandlar
försiktighet. Det har i flera olika sammanhang gjorts gällande att motsvarande
såtillvida

tighet

Domstolen
anordna

samarbetssamtal.

förälder

I regeringens

proposition

uppdra
prop.

socialtjänsten
1990/91:8

att
Vårdnad

att det kan finnas godtagbara skäl till att en
från
Det kan bero på erfarenheter
inte vill delta i samarbetssamtal.
eller misshandel eller annat oacceptabelt beteende från
familj erådgivning

och umgänge

tidigare

i fråga om samarbetssamtalen.
kan i mål om vårdnad och umgänge

bör iakttas

påpekas dock särskilt

och

Socialtjänsten

våld

mot

kvinnor

den andra

makens sida. Det är bl.a. mot denna bakgrund mycket viktigt att de
leder
samtalen är lyhörda för såväl kvinnans som mannens individuella
som
erfarenheter
och synpunkter.
Vid behov kan det vara lämpligt att även samtala
enskilt

med respektive

En särskild

förälder,

1993 dir.

hösten

30 f..

1993: 120

för att göra en
skall särskilt

om vårdnad och umgänge. Utvärderingen
satsningen på samarbetssamtal
har inverkat

utvärdering
inriktas

sägs det i propositionen

tillkallades

utredning

av reglerna
på frågan hur

på hand-

kommer att
Utredningsuppdraget
av vårdnads- och umgängestvister.
under år 1995. Beträffande
samarbetssamtal
15 Barn
Kapitel
även
se

läggningen
redovisas

i misshandelsmiljöer.

5.10

Några projekt
kvinnor

som

inriktats

på

för

våld

utsätts

som

att

ge hjälp

vill vi i följande avsnitt peka
redovisning
Utan att göra anspråk på en fullständig
kvinnor
på några verksamheter
som inriktats på att ge hjälp
som utsatts för
våld. Härigenom
beskrivs hur socialtjänsten,
vissa
förändringar
i sina
genom
rutiner,

som utsatts

5.l0.l

en social servicecentral
för våld och andra övergrepp.

Arbetet

misshandlade

med

I rapporten

Att

Duvander,

Christina

med misshandlade

arbeta

vid

ett

en social servicecentral.
Under
några månader

på en social servicecentral
från Stockholms
socialförvaltning

kvinnor

nr 34
kan möta kvinnomisshandelsproblematik

Metodbyrå

hur socialarbetare

servicecentral

kvinnor

i Stockholm

socialdistrikt

beskrivs

bättre kan möta kvinnor

i arbetet på och utanför

i arbetet på

arbetade en grupp på Social
av 1980-talet
speciellt med kvinnor som utsatts för misshandel

i början

15 i Vällingby

målsättning
Projektets
var att utveckla
för hur man praktiskt kan möta misshandelsproblematiken
i arbetet på
socialdistrikten
servicecentral
utveckla
samarbetsformerna
mellan
samt att
en
och de olika kvinnojourerna.

och med de män som misshandlat.
metoder

Projektets

uppdrag

blev

-

att öka kunskapen om kvinnomisshandel
lade kvinnors
problem,

-

att en speciell arbetsgrupp
praktisk
hjälp, stödjande

-

att den misshandlande

för att få större

skulle arbeta med misshandlade

åtgärder

mannen

och gruppsamtal,

skulle

erbjudas

samtal,

insikt

i misshand-

kvinnor

avseende
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och

Socialtjänsten

-

att undersöka

vilka

som kan erbjudas
-

-

våld

mot

kvinnor

övernattningsmöjligheter,
kvinnor

både akuta och långsiktiga,

som misshandlats,
möten mellan socialarbetare

och jourkvinnor
öka
att genom gemensamma
och därigenom utforma ett samarbekunskapen om varandras verksamheter
te,
från andra instanser som arbetar
och erfarenheter
att inhämta information
kvinnor.
med misshandlade

i huvudsak
två och två.
ärendena arbetade socialsekreterarna
I de enskilda
Ärendena fick hög prioritet och behandlades som jourärenden,
vilket innebar att
socialsekreterarna
träffade kvinnorna
så fort dessa önskade, endera på social-

byrån eller hemma hos kvinnorna.
mycket

ägna ärendena

gärder.

Socialsekreterarna

tid och att snabbt

Man höll tät kontakt

med kvinnorna,

hade också möjlighet

att

med praktiska

åt-

hjälpa kvinnorna

som kunde ringa närhelst de ville.
och
problem, rådgivning

De drabbade

kvinnorna

erbjöds hjälp med praktiska

information,

krissamtal,

gruppsamtal

med andra kvinnor

i samma situation

samt

uppföljningskontakt.
Arbetsgruppen

hjälpa

kvinnorna

på ett effektivt
sätt kunnat
ansåg att man under projekttiden
Arbetet med männen visade sig vara
i deras svåra situation.

att mannens problem inte alltid är av sådant slag att socialtjänsten kan ge sådan omedelbar praktisk hjälp som kvinnorna kan få. Man hade
med polisen om att pröva vissa informationsinsatser,
som
en överenskommelse
i England. Många gånger kallas polisen till en bostad där det
bl.a. förekommer
svårare,

bl.a.

därför

att kvinnan är
och det inte
våldet
utsatt för våld. Om kvinnan inte vill eller vågar berätta om
finns någon anledning att upprätta en anmälan om brott överlämnas
ett litet kort
hon
kan
vända
sig
hon
är
till kvinnan
med information
utsatt för
vart
om
om
misshandel.
utarbetades efter projektets slut en särskild
15 i Vällingby
Vid socialdistrikt
förekommit

bråk

och våldsamheter.

l vissa fall kan det befaras

En kvinna som kom till den
som rör kvinnomisshandel.
och som inte tidigare haft kontakt med centralen fick
på mottagningsgruppen,
först tala med en socialsekreterare
som tar emot nyfanns en särskild informationspärm
besök. Hos mottagningsgruppen
om hjälp
Ärendena
För att
kvinnor.
ansågs akuta och gavs prioritet.
till misshandlade
arbetsgång

sociala

undvika

för ärenden

servicecentralen

att kvinnan

skulle

ge upp och tycka att situationen var allt för pressande
eller annan tillfällig
personal.

jourpersonal

utnyttjades

aldrig

5.10.2

Försöksverksamhet

med

kontaktpersoner

När en kvinna som blivit misshandlad upplever att behovet av hjälp är starkare
då söker hon hjälp på något sätt. Detta framän behovet att dölja misshandeln,
till misshandförsöksverksamhet
med kontaktpersoner
går av en rapport om en

och

Socialtjänsten

lade kvinnor

Duvander:

Christina

socialforvaltning

FoU-rapport

våld

mot

Bara att hon farms gav kraft,

kvinnor

129

Stockholms

nr 70. Rapporten beskriver ett sätt för misshandnämligen genom socialtjänstens kontaktpersoner.

lade kvinnor
att få hjälp,
kan ge kvinnorna
Kontaktpersonerna

stöd i deras svåra situation och hjälpa dem
att frigöra sina egna resurser.
Att hjälpa kvinnor som misshandlats
är dock en lång och komplicerad
process,
särskilt med tanke på de hinder som kvinnorna
har att ta sig igenom, påpekas
det i rapporten.
De kvinnor
för att få
som kommer till en social servicecentral

hjälp befinner

sig antingen i en akut kris eller också har de under lång tid samlat
kraft och till slut beslutat sig for att berätta om misshandeln
och be om hjälp.
Även i det senare fallet kan kvinnan behöva omedelbart stöd, eftersom hon just
då är öppen för att ta emot hjälp och göra något

Socialjänstens

sin situation.

möjlighet

i
att utse en kontaktperson regleras för närvarande
10 § socialtj änstlagen, som anger att socialnämnden
kan
eller motsvarande
utse
en särskild person eller familj med uppgift att hjälpa den enskilda och hennes
närmaste i personliga angelägenheter,
om den enskilda begär eller samtycker till
det. Kontaktpersonen
har rätt till visst arvode för sitt arbete, och arvodet utgörs
och en skattefri del.
av en beskattningsbar
Kontakten
kan utgöras av en vardaglig
gemenskap

eller

med andra

krav

bestå av särskilda
insatser i speciella situationer.
Den kan innebära att man gör olika aktiviteter
tillsammans
eller att kontaktpersonen
fungerar som ett stöd, bl.a. vid kontakter

myndigheter.

Lagen

skall ha några särskilda

uppställer
kvalifikationer.

inte några

på att en kontaktDen enskilda kvinnans hjälpbe-

person
hov avgör vem som kan vara lämplig som kontaktperson och vilka kvalifikatioförmåga till inlevelse och värme är
ner denna bör besitta. Medmänsklighet,

viktiga

egenskaper

hos kontaktpersonerna,

per om hur samhället
Under

åren

fungerar

1984-1986

bedrev

Stockholms

samhet med kontaktpersoner

till kvinnor

socialdistrikten

Bromma,

punkten

för

specialinriktad
lade kvinnor.

försöksverksamheten
studiecirkel

i allt socialt

arbete.

Kunska-

skulle

en försöksverkmisshandlats.
omfattade
Projektet
som
Tensta, Husby och Rinkeby.
Utgångs-

socialtörvaltning

var att kontaktpersoner
som genomgått
en
kunna vara ett bra stöd för många misshand-

De kvinnor

som var villiga att ta uppdrag som kontaktpersoner
misshandlade
fick grundläggande kunskap om problematii specialkomponerade
ofta är
studiecirklar.
socialsekreterarna
Eftersom

kvinnor
ken

i Vällingby,

liksom

är också betydelsefulla.

som blivt

tidspressade

var tanken
deras arbete med kvinnor

i
skulle bli ett bra komplement
att kontaktpersonerna
endast
misshandlats.
Ofta
hade
kontaktpersonerna
som

Det stod klart att kvinnor
ett uppdrag, och de var inte bundna av kontorstid.
varit
för
misshandel
ofta
har
behov
utsatta
som
av ett starkt och omfattande
stöd.
En kontaktperson

kan ge värdefull

hjälp

genom

att lyssna på kvinnans

be-
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Socialtjänsten

och våld

och sätta tilltro

rättelse

till

mot

henne.

kvinnor

Vidare

försöka

kan kontaktpersonen

hjälpa

kvinnan att frigöra egna resurser. Många kvinnor som blivit utsatta för misshandel föredrar
att ha en neutral person att prata med, framgår det av rapporten.
Många av dem har inte vågat, velat eller orkat tala med någon närstående om
sig
sina problem.
Det är inte heller alla som har någon närstående att anförtro
åt.
för uppatt förutsättningarna
den kvinna som skall få en
bör gemensamt upprätta en tidsbegränsad

förordnas
är det viktigt
När en kontaktperson
draget är klara och tydliga. Socialsekreteraren,

kontaktperson

och kontaktpersonen

handlingsplan

och tillsammans

regelbundet

utvärdera

insatserna.

från projektet var särskilt svår att
En grupp kvinnor som enligt erfarenheterna
med misskvinnor
till hjälp var misshandlade
motivera
att ta kontaktpersoner
sedan från
uteblev
missbrukande
kvinnor
tillfrågades,
Flera
bruksproblem.
men
I
kapitlet
kontaktpersonerna.
med de föreslagna
sammanträffanden
om vissa
utsatta kvinnor
missbruksproblem.
särskilt

avsnitt

14.5

behandlas

frågor

som rör kvinnor

med

framkom att kvinnor som fått kontaktperav verksamheten
och
tyckte att de fått värdefull hjälp. Konnöjda
verksamheten
var
soner genom
hade gett dem stöd på ett sådant sätt att de känt sig starka och
taktpersonerna
Kvinnorna
så självständiga att de hade kunnat välja egna handlingsstrategier.
Vid uppföljningen

deras sida och att de var för dem
stod
att kontaktpersonerna
för
dem.
Kontaktpersonerna
farms
till
just
neutrala personer, som
var nöjda med
arbetskrävande
än de
sina uppdrag, men ansåg att uppdragen hade varit mer

uppskattade

hade föreställt

kontaktpersoner,
lade kvinnor.

5 .10.3

Projektet

ansåg att det var en stor fördel att utse
sig. Socialsekreterarna
och intresse för just misshandspecialkunskap
både
hade
som
blev
kontaktpersonerna
dem
För
ett positivt komplement i arbetet.

SÅM-projektet
misshandlade

Stöd

av socialförvaltningen
beskrivs
I en slutrapport

bedrevs
talet.

tackla

sätt försökt

kvinnor

och deras

i Skellefteå

under

familjer

SÅM-projektet

ett par år i mitten av 1980socialtjänsten på ett konstruktivt

hur man inom
det problem som kvinnomisshandel

utgör.

projektet var att socialtjänstens personal hade upplevt brister
både när det gäller kunskap om och hjälpåtgärder
som
som riktas till kvinnor
Målsättningen
och deras familjer.
misshandlats
var att utveckla och förbättra
Bakgrunden

till

för kvinnomisshanatt öka kunskapen om och förståelsen
samarbetet med berörda myndigheter
delsproblematik,
att utöka och förbättra
både under
socialkontoret
metoder
utveckla
och organisationer
samt att
insatserna

genom

kontorstid

och armars.
I syfte att sprida kunskap
olika slag, såsom studiecirklar

om projektet vidtog
och konferensserier.

man informationsinsatser

av

En informationsbroschyr

om

Socialtjänsten

olika

hjälpinsatser

antal

exemplar.

vid kvinnomisshandel
blev

Broschyren

och

utarbetades

mycket

våld

mot

kvinnor
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och trycktes

efterfrågad,

framför

upp i ett stort
allt hos polisen

och på lasarettet.
Man startade en samarbetsgrupp
med representanter
från polis, åklagarmyndigoch socialkontor.
Kontakter togs med den lokala kvinnojouren
och

het, landsting

mansjouren.

Vid

redskapspersonal.
speciellt

utryckningar
Tillsammans

handlingsprogram

Projektets

till

bostäder

för kvinnor

tredje uppgift

tillkallade

med kvinnoklinikens

polisen
kurator

alltid

social

be-

utarbetades

ett
som söker vård på akutmottagningen.
bra arbetsmetoder
såväl akut som lång-

var att finna
och helger samarbetade
den sociala beredskapen
som
nämnts med polisen. Ärendena följdes upp nästa dag genom att två socialsekreterare kontaktade kvinnan respektive mannen for fortsatta åtgärder. Det långsik-

siktigt.

Under

kvällar

tiga uppföljningsarbetet

präglades av målsättningen
att hitta varaktiga lösningar
och att få stopp på våldet, vilket resulterade
i långvariga
stödkontakter
och
exempelvis stöd vid rättegångar.
Man utbildade och engagerade kontaktpersoförsökte
stärka kvinnornas
ner. Genom gruppverksamhet
man att långsiktigt

självförtroende,

och intressen
och motverka
ge dem nya sociala kontakter
efter en separation.
Det krävs ingående kunskap, mycket tid och ett stort intresse för att kunna
arbeta konstruktivt
med kvinnomisshandelsärenden.
Därför engagerades ett antal
ensamhet

socialsekreterare
sekreterarna

som fick åta sig ett särskilt ansvar för dessa ärenden. Socialfick regelbunden ärendehandledning
och fördjupade kunskaper om

kvinnomisshandelsproblematik.
Av slutrapporten
framgår att man under tiden oktober

1985
december 1986
hade noterat 59 kvinnomisshandelsärenden.
Alla 59 kvinnorna
erbjöds stöd och
48 tackade ja. För de flesta bestod stödet av kontakt med en socialsekreterare,
och psykiatrisk
klinik
familjerådgivning
men även stöd från alkoholklinik,
förekom.
Kvinnorna
till
kontakt
det
och
positiva
lättnad
upplevde
var
som en
tackade nej till stöd.
att få någon att tala med om sina problem. Elva kvinnor
Orsakerna till detta var bl.a. att kvinnan inte ens för sig själv erkände misshan-

deln,

att kvinnan fått ett nytt barn med mannen, att kvinnan var rädd för manreaktion
eller att
nens
om han fick veta att hon haft kontakt med socialkontoret
kvinnan hade ett bra stöd av sina föräldrar.
I 39 parrelationer
upphörde våldet,
oftast

av att kvinnan och mannen separerade.
ansåg man inom projektet att det var svårt
ett intensivt motivationsarbete
nå
de
misshandlande
männen.
Många
att
män ville klara sig själva utan inblandning av myndigheter.
Det gick inte att motivera misshandlande
män att ta

på grund

Trots

Vidare
emot en kontaktperson.
misshandlade
modern ofta blir

konstaterades

bortglömda

att barnen i familjer
eftersom föräldrarnas

där fadern

problem

både akuta och dominerande.

loger från barnomsorgen,
riska kliniken

är

För att nå barnen kallade man samman barnpsykobarnhälsovården,
skolan, barn- och ungdomspsykiat-

samt socialtjänsten.

Man upprättade

ett gemensamt

handlingspro-
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och våld

Socialtjänsten

när man misstänkte

gram med konkreta handlingsvägar
modern misshandlades.

5.10.4
Sedan

kvinnor

mot

Frideborg

Kvinnovåldsprojektet
1993/94

årsskiftet
bedrivit

kommun

det s.k

med

tillsammans

kriminalvården

har

att barn levde i hem där

Frideborgsprojektet.

Projektet

vänder

Norrköpings

sig dels till

som varit utsatta för hot eller våld av män som de har eller har haft en
Den
till, dels till män som har hotat eller använt våld mot kvinnor.
och
1994
kvinnlig
sedan
den
1
har bedrivits
praktiska verksamheten
av en
mars
samt fyra gruppledare.
en manlig samordnare
består av ett organiserat samarbete mellan polis, åklagare, frivård,
Projektet
kvinnor

relation

Bakgrunden
var att man hos de olika
upplevde att man inte hade bemött eller haft
ett bra sätt. Detsamma gällde för den misshandoch fortsatte sitt aggressiva
ofta i ny brottslighet

och kvinnojour.

sjukvård

socialtjänst,

myndigheterna

och organisationerna

att hjälpa kvinnan
lande mannen; denne återföll
beteende,
antingen mot samma kvinna eller mot en annan kvinna i ett nytt
förhållande.
Man konstaterade att samhället tidigare inte kunnat erbjuda förövabeteende och
ren någon behandling som haft till uppgift att förändra mannens

möjlighet

i hot eller våld mot kvinnor.
USA.
Minnesota,
har
Projektet
ett projekt i Duluth,
som förebild
domåklagare,
i
vilket
polis,
samverkansprojekt
Där bedrivs sedan år 1982 ett
Intervention
deltar Domestic Abuse
organisationer
stolar, frivård och frivilliga
Syftet är att minska förekomsten
Projekt.
genom att
av kvinnomisshandel

därigenom

förhindra

återfall

Frideborg

snabbt,

konsekvent,

och med samordnade

insatser,

ingripa

vid

denna

typ

av

brott.
är att minska antalet fall av kvinnomissDetta mål skall kunna nås genom att
polisdistrikt.
handel inom Norrköpings
i kontakt med våld eller hot mot
kommer
och organisationer,
myndigheter
som
gärningsmannen
och
bemöter
kvinnor
ett samordnat och konsekvent
agerar
Det övergripande

målet för Frideborg

sätt,
-

i sin utsatta situation,
beatt ingå i ett strukturerat
män som hotar och misshandlar
ges möjlighet
handlingsprogram,
vars mål är att ändra deras våldsbeteende,
fler kvinnor förmås att polisanmäla den misshandel och de hot de har varit
kvinnan

erbjuds

stöd och hjälp

utsatta för,
stödet till kvinnorna

juridiska
Samordnarna

så att de orkar

medverka

i och fullfölja

den

processen.
är ansvariga

och för att de medverkande
mynalla
kontaktar
samordnaren
kvinnliga

för verksamheten

följs upp. Den
blir
utsatta för våld av sina män och informerar
som

digheternas
kvinnor

ökas,

åtaganden

dem om de möjlig-

och

Socialtjänsten

heter

till

hjälp

och stöd som finns, dvs.
och gruppverksamheten

målsägandebiträde

våld

mot

kvinnor
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om skyddat boende, kontaktperson,
för både kvinnor och män. Samord-

naren blir informerad
av polisen om alla inträffade misshandelsfall
som kommit
till polisens kännedom.
Samordnaren
ärende, som
beskrivning
varje
gör en
av
kan användas för uppföljning
och utvärdering.
Hon följer
upp kvinnorna,
särskilt

jouren

de kvinnor

och tillsammans
med kvinnoprogrammet,
som inte fullföljer
och utbildar hon kvinnornas
kontaktpersoner.
Slutligen är det

samordnar

hennes

uppgift

att organisera

for kvinnor

gruppverksan1heten

och ansvara

för

att den fungerar.
Den manlige samordnaren
uppsöker den misstänkte
mannen på häktet och
strukturerade
upplyser honom om hans möjlighet
välja
projektets
att
program
inom ramen för kontraktsvård.
kontaktar
Han
män som inte blir anhållna eller
häktade och informerar
dem om programmet
och om deras möjlighet
att medverka. Även den manlige samordnaren
får information
av polisen om samtliga
fall av misstänkt
kvinnomisshandel.
Samordnaren
håller kontakten
med varje
misstänkt

och medverkande

innehåller
misshandeln,
offret.

Han har tillsyn

rapporterar
Vid

ett kontrakt
offrets

samt iordningsställer
man i programmet
en akt som
för deltagande i programmet,
en historisk beskrivning
av
anmälan och ett medgivande
till
att lämna information
över

misskötsamhet

och for anteckningar
till

och han

åklagaren.

misstanke

utarbetad

om misshandlaren,

om kvinnomisshandel
metod. Vid utredningar

utreder

polisen

i samband

händelsen

en särskilt
parterna
det inträffade.
Med

med hembesök

enligt

skall

versioner
över
separeras när man hör deras omedelbara
kvinnan håller man ett dialogförhör
på band och som används
som spelas
den kommande
förundersökningen.

i

misshandeln
För att fler kvinnor
skall våga polisanmäla
måste det finnas ett
väl känt och väl fungerande stöd till kvinnorna.
Erfarenheterna
från projektet
i Duluth

har

visat

myndigheternas
kommer

projekt

snabbt
att ett samordnat,
sida ger en dramatisk
ökning
Frideborg, genom seminarier

och konsekvent

att försöka sprida kunskap och kännedom om projektet.
att det är lättare för kvinnorna
att göra en polisanmälan
hjälp även för männen.
För att kvinnorna
fast agerande från

sedan skall orka fullfölja

agerande

från

Därför
av antalet anmälningar.
och kontakter
med massmedia,
Det har också visat sig
när de ser att det finns

den juridiska

processen krävs ett
att man oftare än i dag griper
misshandlaren.
Inom 24 timmar efter misshandeln blir kvinnan kontaktad av en
samordnare,
kvinnlig
som kan erbjuda kvinnan olika former av hjälp och stöd.
Kvinnan blir upplyst om att åklagaren har möjlighet att besluta om besöksförbud
för

polisens

sida.

Detta

innebär

misshandlaren.

ytterligare misshandel anser man det viktigt
att förhindra
reaktion.
Samhället
måste markera för mannen att kvinnovåld
För

med en snabb
är brottsligt.
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och

Socialtjänsten

våld

mot

kvinnor

sitt handlande, och detta är ytterligamåste få en omedelbar reaktion
än vad som skett tidigare.
re ett skäl till att mannen grips i större utsträckning
sina utredningar.
Den misshandlande
Polisen försöker också skynda
mannen
blir inom 48 timmar uppsökt av den manl ige samordnaren som upplyser mannen
Mannen

om grupprogrammet.
Programmet för mansgruppen

inrikning.
Gruphar en pedagogisk/psykologisk
könsroloch
kring
med
attitydbearbetning
arbetar
kunskapsförmedling
t.ex.
pen
och konfliktlösning.
Gruppen skall påminna mannen om att
ler, kommunikation
samhället
veckor.
Även

inte acceperar hans våld. Gruppen
Varje träff omfattar två timmar.

träffas

en gång i veckan

16

under

inrikthar en pedagogisk/psykologisk
för kvinnogruppen
våldsmäns
beskrivningar
med grupptrygghetsövningar,
av
kvinnors reaktionsmönster
på fysiskt
makt-kontrollperspektivet,

programmet
Man arbetar

ning.

agerandeutifrån

våld,

och psykiskt

Gruppen

ningar.

ca två timmar.

av skuld och skam, familjemönster
varvar teori och samtal med praktiska

känslor

såsom bl.a.

Programmet

självkänsla.

kvinnornas

en gång i veckan under
Det har visat sig att det föreligger
träffas

per.
Erfarenheterna

tio veckor.
ett behov

Varje

träff

och
öv-

pågår

av eftervårdsgrup-

är att man fått god kontakt med kvinnorna,
som
grund av att dessa inte har något
bl.a.
med
projektledarna,
vågar prata öppet
De flesta kvinnor är mycket positiva till att de blir
egentligt "utredningsansvar".
och de har ett stort behov av att prata om vad som
kontaktade
av samordnaren,
från projektet

Erfarenheterna
sina upplevelser.
ger också vid handen att
sig samt att det proär mer utbrett än man hade förväntat
mot kvinnor
i alla samhällsgrupper.
En grupp
blem som våld mot kvinnor utgör förekommer
misskontakt med är gruppen
kvinnor
som man även här har svårare att
Även
har
de kvinnor som tillhör de högre socialgrupperna
brukande
kvinnor.
projektet svårt att nå. De kvinnor som behärskar svenska språket dåligt har varit

hänt och få bearbeta
våldet

särskilt

svåra

isolerade,
borta

från

att

kontakt

Invandrade

med.

och det kan vara en medveten
den hjälp som finns att få.

5.10.5

Samarbetsgruppen

kvinnor

är ofta

strategi hos mannen

mot

familjevåld

socialt

starkt

att hålla

kvinnan

på Gotland

en samarbetsgrupp bestående av represenSenare har även en
och kvinnojour.
socialtjänst
tanter från polis, sjukvård,
knutits till gruppen. Målen för gruppens
från åklagarmyndigheten
representant
och kunskap om våld mot kvinnor i nära relatioarbete är att sprida information
funnits

Sedan år 1985 har

Gotland

ner samt att förändra
erbjudas hjälp.

och förbättra

Beträffande
bl.a.

följande.

socialtjänstens

rutinerna

så att en utsatt kvinna

handläggningsrutiner

När socialtjänsten

får kännedom

skall

kunna

anges i handlingsprogrammet
om att en vuxen kvinna miss-

Socialtjänsten

och

våld

mot
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kvinnor

ofta av
kontaktas familjen så snart som möjligt,
av en familjemedlem
Socialsekreterarna
samtalar med
två socialsekreterare
som arbetar tillsammans.
handlas
kvinnan

och mannen
och mannen

kvinnan

och diskuterar

var för

sig och,

erbjuds

hjälp.

eventuell

tillsammans.
Både
om det är möjligt,
behov av skydd
Man bedömer kvinnans

polisanmälan.

Om mannen och kvinnan vill fortsätta sitt liv tillsammans
erbjuds de hjälp att
bearbeta sin relation. Detta kan ske vid gemensamma samtal med socialsekreteeller psykiatrisk
klinik m.m. Parterna kan
rarna, kontakt med familjerådgivare
Socialockså, om de så önskar, få stöd om de vill bryta upp ur sitt förhållande.
med polis, advokat, bostadsförmedling,
kan ge stöd i kontakterna
Socialsekreternarna
kan också erbjuda ekonoarbetsförmedling
m.m.
eller någon form
bistånd socialbidrag,
hjälp i form av en kontaktperson

sekreterarna

sjukvård,
miskt

boende

av tillfälligt
När inte

påpekas
barnets

barn

det.

för någon av parterna.
är inblandade
är kontakten

Om

det finns

förhållanden.

När

barn
barnet

i familjer
far illa

med socialsekreterarna
där

föreslår

kvinnan

misshandlas

socialsekreterarna

utreds

åtgärder

att förändra
situationen
med tanke
barnets utveckling.
De åtgärder som kan vara aktuella
i
Placering
eller
kontaktperson
är t.ex. tillsättande
av en
en kontaktfamilj.
i hemmet medför fara för barnets
kan bli aktuell. Om förhållandena
familjehem
utifrån

barnets

hälsa eller
behöva,

utveckling,

och arbetar

och föräldrarna

kan det bli aktuellt

inte samtycker

med åtgärder

föräldrarna

till

den vård barnen

enligt lagen l990:52

kan

med särskilda

om vård av unga LVU.

bestämmelser

5.11

behov

med att motivera

frivillig,

Kvinnoväldskommissionens

och

överväganden

förslag

vad beträffar
måste öka hos socialtjänsten
anser att medvetenheten
Detta
kvinnor,
orsaker
och
konsekvenser.
förekomsten
våld
dess
mot
av
Metoder
chefsoch
politikernivå.
gäller såväl på handläggarnivå
på
som
Vi

som utsätts för våld bör
Vi föreslår därför att insatser för kvinnor som utsätts för våld
särskilt i den av Socialtjänstkommittén
föreslagna nya
uppmärksammas
som leder
utvecklas.

till

förbättrade

insatser

för kvinnor

i 1 kap 3 § i den förebör av bestämmelsen
skall
verka
for att kvinnor som är
slagna lagen framgå att socialtjänsten
eller har varit utsatta för våld och andra övergrepp får stöd och hjälp att
förändra
sin situation.

socialtjänstlagen.

Sålunda
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och

Socialtjänsten

våld

mot

kvinnor

beaktar arbetet med utsatta kvinatt kommunerna
Vi
och
i
sin
verksamhetsplanering
att resurser avdelas för ändamålet.
nor
denna
utarbetas för
föreslår därför att särskilda handlingsplaner
grupp.
socialtjänst
inom kommunernas
kvinnoperspektivet
För att utveckla
Det är också viktigt

anser vi att den årliga rapport till kommunfullmäktige
kommittén
föreslagit bör uppmärksamma förekomsten

som Socialtjänstav våld mot kvin-

och de åtgärder som socialtjänsten
nor i nära relationer
för att komma till rätta med problemet.

och andra aktörer

vidtagit

för personalen
bör ordna särskild fortbildning
Vi anser att kommunerna
Vi
våld
frågor
gäller
inom socialtjänsten
när det
mot kvinnor.
som rör
bör utarbeta särskilda åtgärdsprogram,
som
anser också att kommunerna
tar sikte på hur man på bästa sätt möter kvinnor som utsätts för våld och
vilka

insatser

socialtjänstens
organisationer.

barnen och männen inom
som kan erbjudas kvinnorna,
och frivilliga
samhällsinstanser
andra
liksom
av
ram,
bör också enligt vår mening

Socialtjänsten

informera

om
tillgängliga
och
inom
är
socialtjänstens
finns
ram
som
som
som är utsatta för våld och andra övergrepp.
Vi föreslår att varje kommun avdelar en eller flera socialsekreterare,
som får ett särskilt ansvar för kvinnor som utsätts för våld. Dessa social-

de resurser
för kvinnor

och regelbunden handledning.
bör ges särskild utbildning
får i uppdrag att utarbeta allföreslår vi att Socialstyrelsen
handläggning
råd
för
socialtjänstens
männa
av ärenden med anknytning
socialtill våld mot kvinnor.
Dessa råd kan ge ledning för kommunernas
tjänst om vilka mål och metoder som bör vara vägledande i arbetet med
sekreterare

Slutligen

kvinnor

Kommunen

som utsatts

för våld.

och dess socialtjänst

har i dag ytterst ansvaret för att de som vistas
med sina behov. Socialtjänstkommittén

i kommunen

får stöd och hjälp i enlighet

har i princip

inte föreslagit

enligt

socialtjänstlagen

Kommunens
ansvar
kvinnor
även
som är eller har varit
kan sägas ha ett särskilt ansvar när det gäller

någon ändring
således

omfattar

i detta avseende.

utsatta for våld, och socialtjänsten
även om detta inte klart
att bistå utsatta kvinnor,

När det gäller

utsägs i lagen.

sin
stor frihet att själva organisera
det
behandlingsmässiga
i
såväl
verksamheten
verksamhet.
Detta gäller
stort som
i insatser av olika slag. Socialtjänstkommittén
innehållet
anser att kommunerna
bör ha utrymme
även i framtiden
att i samråd med enskilda välja och utforma

socialtjänstens

insatserna
kommittén

Olika

har kommunerna

så att de på bästa sätt tillgodoser
har, såvitt vi kunnat konstatera,

för sitt arbete,

tjänstens

insatser

och kommitténs

förslag

de enskildas

behov.

Socialtjänst-

som grund
inte alls social-

inte lagt könsaspekter

uppmärksammar

därför

som utsätts for våld.
ansvar för kvinnor
bl.a. inom ramen för Socialstyrelsens
undersökningar,

samverkanspro-

och

Socialtjänsten

jekt,

har

våld

mot

kvinnor
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gett vid handen att kvinnor
som utsätts för våld är en grupp som
har mycket svårt att nå fram till. Socialsekreterarna
är i allmänhet

socialtjänsten

inte uppmärksamma

kvinnorna
problemet, och ofta försöker
av olika anatt dölja att de är utsatta för våld i sitt hem. Följden blir att kvinnor
heller inte
som utsätts för våld sällan erbjuds några resurser och att kvinnorna
efterfrågar dessa. Brott som kvinnomisshandel
och sexualbrott
har mycket höga

ledningar

mörkertal.

Mycket tyder på att hälso- och sjukvården och socialtjänsten
i långt
utsträckning
än vad man hittills varit medveten om möter kvinnor
som
utsätts för våld. I en del fall, inte minst när det gäller utredningar
som rör
kan sådana problem vara orsaken till de mer
skyddet för barn och ungdomar,
synliga problem som medfört att socialtjänsten överhuvudtaget
kopplats in. Våld
större

som utövas i hemmet,
likhet stora kostnader
Inom

sjukvården

upptäcker
många

inte minst det dolda våldet,

har man

flera håll börjat

de bakomliggande

kvinnor

medför

därför

med all sanno-

inse hur viktigt

det är att man

för socialtjänsten.

uppvisar.

vetenheten

orsakerna

Genom

olika

till

olika,

ofta

diffusa,

symtom
som
har man ökat medFörutsättningarna
att upptäcka

utbildningsinsatser

kvinnors
existens.
om misshandlade
problemen och att kunna ge hjälp för dessa problem har på detta vis
ökat. Att se och förstå de bakomliggande
problemen har stor betydelse även för
Mot bakgrund av de alltmer knappa ekonomiska
socialtjänsten.
resurserna och
de verkliga

samhällets ökande besparingsbehov
är det nu särskilt angeläget att nå effektiviförhåller
sig till det problem som våld
tet i insatta åtgärder. Hur kommunerna
och andra övergrepp mot kvinnor utgör, och vilka resurser som avsätts för detta
ändamål, är avgörande för om socialtjänsten skall åstadkomma resultat i arbetet
med utsatta kvinnor.
Vikten av att anlägga ett könsperspektiv
verksamheten
inte nog betonas i sammanhanget. Ingående kunskap om mekanismerna
bakom kvinnovåld,
samhälls- som på individnivå,
såväl
tid
samt tålamod,
kan

och intresse

är
att arbeta med ärenden som innefattar misshandelsproblematik
faktorer om man skall kunna arbeta konstruktivt
nödvändiga
med denna
såvitt avser föremåste öka hos socialtjänsten
typ av ärenden. Medvetenheten
komsten
våld
inom
familjen.
Detta
gäller
naturligtvis
handläggarnivå,
på
av
vidare

Både humanimen det gäller i lika hög utsträckning på chefs- och politikernivå.
tära och samhällsekonomiska
skäl talar starkt för att man inom socialtjänsten
metoder som leder till förbättrade
måste utveckla
insatser för kvinnor
som
utsätts

för våld.

Som Socialtjänstkommittén

påpekat kan socialtjänstlagens

uppbyggnad

bidra till

svårigheter

att se olika gruppers behov av stöd lika klart. Detta gäller inte bara
vid utgivande av stöd och hjälp utan också i samband med verksamhetsplanering och kompetensuppbyggnad.
arbete med
Några mål för socialtjänstens
kvinnor
heller

lagen.
som utsatts för våld finns inte upptagna i den nuvarande
har Socialtjänstkommittén
föreslagit någon sådan målbestämmelse.

Inte
De

våld

och

Socialtjänsten
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mot

kvinnor

förslag till ny socialtjänstgrupper som nämns särskilt i Socialtjänstkommitténs
människor
missbrukare,
funktionshindrade,
äldre,
barn
och
ungdom,
lag är
som
vårdar
långvarigt sjuka,
saknar medel till sitt uppehälle samt närstående som
äldre

funktionshindrade.

eller

att även kvinnor
som utsätts för våld nämns i detta sammanhang.
förei 1 kap 3 § i den av Socialtjänstkommittén
bör av bestämmelsen
för
skall
verka
också
socialtjänsten
framgå att
att
slagna nya socialtjänstlagen
får stöd och
kvinnor
som är eller har varit utsatta för våld och andra övergrepp
Vi föreslår

Sålunda

hjälp

sin situation.

att förändra

övriga

påpekat beträffande

Detta

mål givetvis

mål måste som Socialtjänstkommittén
ytterligare i den praktiska

konkretiseras

verksamheten.
har i sitt betänkande

Socialtjänstkommittén

att socialtjänstens
Hur detta skall gå till

föreslagit

verk-

regleoch planmässigt.
skall bedrivas målinriktat
efter
arbetet
får
kommun
varje
lagen,
inte
i
den
föreslagna
utan
anpassa
ras
vikten
understryka
Vi vill kraftigt
och behov.
lokala förutsättningar
av att
och
beaktar arbetet med utsatta kvinnor i sin verksamhetsplanering
kommunerna
samhet

att resurser avdelas
en av socialtjänsten

planer

för ändamålet.

"bortglömd"

grupp.

Vi

som utsätts för våld får inte förbli
handlingsföreslår
att särskilda

för denna grupp.

utarbetas

har Socialtjänstkommittén

Vidare

Kvinnor

föreslagit

en skyldighet

för socialtjänsten

att

som
avge en årlig rapport om betydande förändringar
bör
i kommunen.
I rapporten
i fråga om de sociala förhållandena
har inträffat
Sociallevnadsvillkor
uppmärksammas,
och
ungdomarnas
bl.a. barnens
anser
socialinom kommunernas
För att utveckla kvinnoperspektivet
tjänstkommittén.
till

kommunfullmäktige

tjänst anser

av våld mot
att rapporten också bör uppmärksamma förekomsten
eventuellt tillsamoch de åtgärder som socialtjänsten,

i nära relationer

kvinnor

för att komma till rätta med detta problem.
i FN och andra internationella
organ har vi
engagemang
påtagit oss ett ansvar för att försöka komma till rätta med våld mot kvinnor.
Mot denna bakgrund,
en ökad jämställdhet
men också för att åstadkomma
måste åtgärder vidtas inte bara inom
och män överhuvudtaget,
mellan kvinnor
mans med andra
Genom Sveriges

vidtagit

aktörer,

Socialtjänsten
utan även inom andra viktiga områden i samhället.
som vi
utgör ett sådant område. En sådan rapportering till kommunfullmäktige
kvinnor
är en
nu föreslår blir en tydlig markering att bekämpandet av våld mot
rättsväsendet

viktig

samhällsangelägenhet.

I likhet
behöver

med tidigare
ökade

utredningar

kunskaper

om

personal
att socialtjänstens
Socialsekreterarna
kvinnovåldsproblematik.
har

erfarit

som rör våld mot kvinnor och anser själva att de
våldsdrabbahur
har bristande
man på ett bra sätt skall ge hjälp
av
förstärks
avseende
i
detta
utbildning
Om inte socialsekreterarnas
de kvinnor.
kommer problemet
att till stora delar förbli dolt. I vårt uppdrag har även ingått
känner

osäkerhet

inför

frågor

erfarenhet

att undersöka

i vilken

utsträckning

frågor

om våld mot kvinnor

tas upp i grund-

Socialtjänsten

och våld

mot
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kvinnor

för de yrkesgrupper

berörs av dessa fråsom i sin verksamhet
som vi gjort redovisas i Kapitel 16 Utbildningsfrågor.
bör förstärkas.
sätt och på vilka områden utbildningarna

utbildningarna

gor. Den kartläggning
Där anger vi på vilket
I kapitlet
redovisas också vårt

till

förslag

av den grundläggande

förstärkning

socionomutbildningen.
Staten har under senare år satsat medel för fortbildning
av olika yrkesgrupper
i kontakt med kvinnor
som kommer
som utsätts för våld. Det är enligt vår
behöver
mening
uppenbart
socialtjänstpersonalen
att den yrkesverksamma
Kunskap om kvinnonär det gäller våld mot kvinnor.
ytterligare fortbildning
förekommer
och varför en kvinna
om orsakerna till att kvinnomisshandel
stannar kvar hos en man som utövar våld mot henne - eller kanske flera gånger
återvänder till en misshandlande
måste
man - är av stor vikt. Socialsekreterarna
kvinnor
för
och
sådana frågor bör
våld,
vilja och våga fråga
om de är utsatta

våld,

vara naturliga att ställa mot bakgrund
bör ordna fortbildning
för socionomer

Kommunerna
av problemets omfattning.
även när det gäller frågor som rör våld

mot kvinnor.
insatser bör rikta sig till hela familjen är komplicePrincipen att socialtjänstens
rad när det gäller ärenden där man vet eller misstänker att kvinnan är utsatt för
våld i hemmet. Sådana ärenden kräver specialiserade metoder och handläggEn aktivt

ningsrutiner.
ibland

lyssnande attityd,

kan
och fördömande,
utan kritiserande
för att själv kunna fatta beslut om att

förändra

vara det stöd en kvinna behöver
sin och sin familjs tillvaro.
Man bör hålla

utsatts

för

våld

ofta

känner

skam,

förödmjukelse,

i minnet
rädsla

att kvinnor
som
och skuld. De kan

De kan
samtal och hjälp med att stärka sin identitet.
framför
också behöva få veta att de inte är ensamma om sina problem och
allt
de själva inte bär skulden för att våld utövats. Kvinnor
utsätts för
att
som
för socialvåld måste ofta ges tid att välja egna strategier. En huvuduppgift
tjänsten blir då att hjälpa kvinnan till ett skyddat boende, en uppgift som nu
En annan uppgift är att avlasta kvinnan,
rent faktiskt utförs av kvinnojourerna.

därför

behöva

inte minst

möjlighet
Mötet

stödjande

när det gäller

ansvaret

för och tillsynen

sina egna problem.
att ägna sig
med kvinnor som är utsatta för våld väcker

av barnen,
rädsla,

så att kvinnan

osäkerhet

får

och andra

att arbeta
effektivt.
Socialsekreterare
har som nämnts behov av djupare kunskap om kvinoch om vilka insatser som kan erbjudas utsatta kvinnor.
novåldsproblematik
Ökade kunskaper måste förenas med väl utvecklade
metoder.
socialarbetare

starka

känslor,

efterlyser
såsom

vilket

gör det särskilt

svårt för socialtjänstpersonalen

att arbeta efter i dessa ärenden. I vissa andra länder,
har man förstått behovet av att utveckla strategier för olika
kvinnor.
Strategiersom kommer i kontakt med misshandlade

åtgärdsprogram

i Canada,

personalgrupper,

i särskilda
na dokumenteras
och ett samlat förhållningssätt

åtgärdsprogram
hos olika

guidelines,

handläggargrupper

som främjar samsyn
när det gäller kvin-
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våld

mot

kvinnor

En sådan ordning

novåldsproblematik.

också till samverkan

uppmuntrar

i dessa

frågor.
Vi anser att kommunerna
bör utarbeta särskilda åtgärdsprogram,
som tar sikte
på hur man på bästa sätt möter kvinnor som utsätts för våld och vilka insatser
barnen och männen inom socialtjänstens
ram,
som kan erbjudas kvinnorna,
liksom

av andra samhällsinstanser

projektet

Myndighetssamarbete
Väl

gram börjat utvecklas.
förbättra möjligheterna

och frivilliga
vid

utvecklade

kan på kort

handläggningsrutiner

enhetlighet.

erforderligt
att ge kvinnorna
På längre sikt kan tränade socialarbetare

antal utsatta

kvinnor

söker

Inom ramen för
har sådana åtgärdspro-

organisationer.

kvinnomisshandel

bistånd

och bidra till

medverka

sikt

större

till att ett större

hjälp hos socialtjänsten.

har numera skyldighet att se till att familjerådgivning
kan
besitter en särskild kompetens
erbjudas dem som begär det. Familjerådgivarna
i en familj.
såvitt avser familjerelationer
och problem
som kan förekomma
Primärkommunerna

personalgrupper
som
för att bli mer observanVi anser att familta på den särskilda problematik
som rör våld mot kvinnor.
i
för
enskilda,
skall
kunna
anspråk
stödjande samtal
jerådgivningens
tas
resurser
med sina
Om en kvinna vänder sig till familjerådgivningen
till utsatta kvinnor.
Trots

detta

kommer

i likhet

familjerådgivarna,

bör

i kontakt

med misshandlade

kvinnor,

med andra
utbildas

hon således inte avvisas därför att hon väljer att komma utan
bör
inte ställning
till frågan om parsamtal överhuvudtaget
tar
mannen.
där en kvinna är utsatt för övergrepp men konstakomma i fråga i förhållanden
bör iakttas vid bedömningen av om parsamtal bör ske.
terar att stor försiktighet
till våld mot
Vi har i ett tidigare
4 Något om bakgrunden
kapitel Kapitel

problem

bör
Vi

kvinnor

förespråkat

nu behandlat
rådet.

utgör

ytterligare
enligt

Den fråga vi
om våld mot kvinnor.
för
vidare
forskning
inom omämne
ett

forskning

vår mening

insatser
En fråga som ibland kommer upp till diskussion är om socialtjänstens
vilket sätt. Socialskall rikta sig till de misshandlande
männen och i så fall
visar dock att, om kvintjänsten har svårt att nå ut till männen. Erfarenheterna
lättare
för dem att själva
det
finns
för
det
männen,
är
hjälp
även
norna ser att
eller att göra en polisanmälan.
sig ur förhållandet
kan kvinnan befrias från ett självpåtaget ansvar för mannen. När det
Härigenom
männen och behandling
gäller samhällets resurser i övrigt för de misshandlande
ta emot

hjälp,

att bryta

som gjort sig skyldiga till kvinnomisshandel,
senare kapitel avsnitt 12.3 och 12.4.

för

män,

återkommer

vi

i ett

vår mening bli tydligare när det gäller att specificera
har
att erbjuda kvinnor
som utsätts för våld. Det gäller
resurser man
i föri form av utvecklade
handläggningsrutiner,
internt,
men även externt
och en mer
hållande till allmänheten.
Det har visat sig att ökad information

Socialtjänsten

måste enligt

vilka

utåtriktad

verksamhet

resulterar

i att fler kvinnor

söker socialtjänstens

insatser.

och

Socialtjänsten

våld

kvinnor

mot
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I 5 § socialtjänstlagen

uppgifter
hör att informera
anges att till socialtjänstens
i kommunen.
Socialtjänstkommittén
framhåller
vikten av att
om socialtjänsten
informationen
för alla grupper i samhället och
anpassas så att den är tillgänglig
föreslår
informationsskyldighet
regleras i en generell
beatt socialtjänstens
stämmelse,
för
gäller
all
verksamhet
inom
Vi
socialtjänsten.
som
anser att

socialtjänsten

aktivt

bör informera

ens ram och som är tillgängliga
övergrepp.
Genom
besöker,

tjänsten.

informationsbroschyrer,

om de resurser som finns inom socialtjänstför kvinnor som är utsatta för våld och andra

som placeras ut på olika ställen som kvinnor
som annars inte själva skulle söka upp social-

kan man nå kvinnor
En sådan broschyr bör beskriva

men också ge information
hälsosen, rättsväsendet,
såsom kvinnojourer
på hälso-

och brottsofferjourer.

och sjukvårdens

från frivilliga

organisationer

lnformationsbroschyrerna

akutmottagningar,

barna- och mödravårdscentraler,

på socialkontor

den hjälp som socialtjänsten
kan ge,
kan
från
erbjudas
polisom

om vilka hjälpresurser
och sjukvården,
liksom

bör finnas

på BB och kvinnokliniker,

hos primärvården

i övrigt,

på

hos folktandvården,

och familjerådgivningsbyråer,

hos polisen samt på arbetsförbör
också
i
delas ut samband med utryckningar
Broschyrerna
till
Även
bostäder
inrättningar,
av polis och störningsjourer.
mer kommersiella
såsom butiker och liknande, borde kunna förses med broschyrer.
Internationella

medlingarna.

erfarenheter

formatet,

visar
vilket

att det är en fördel om informationsbroschyrerna
underlättar
för många kvinnor att ta informationen

är små till
med sig och

utformas på flera olika språk. Telefonkaspara den. Givetvis bör broschyrerna
talogerna är numera försedda med särskilda gröna och blå sidor som innehåller
kommuninformation
respektive
hälso- och sjukvårdsinformation.
Vi anser att
denna del av telefonkatalogen
bör innehålla väl synlig
vänder sig till kvinnor
som är utsatta för våld.

Tidigare

i detta kapitel

har beskrivits

information,

som direkt

några projekt,

som särskilt tagit sikte på
misshandlats.
Erfarenheterna
från dessa
som
verksamheter
har visat att man ofta med relativt
medel kan
okomplicerade
åstadkomma
omfattande åtgärdsprogram
för utsatta kvinnor och att man genom
ändrade strategier kan nå resultat. De erfarenheter
som vunnits bör socialtjänst-

socialtjänstens

arbete med kvinnor

en i andra delar av landet kunna ha nytta av när man vill utveckla sina insatser
Bl.a. har erfarenheterna
på området.
visat fördelarna
med att engagera socialsekreterare,

som åtar sig ett särskilt ansvar för kvinnor
som utsätts för våld.
ökar förutsättningarna
kvinnor
för våld får den hjälp
utsätts
att
som
och det stöd de behöver.
Vi föreslår
kommun
varje
att
utser en eller flera
socialsekreterare,
som får ett särskilt ansvar för kvinnor
som utsätts för våld.
Dessa socialsekreterare
bör ges särskild utbildning
och regelbunden
handled-

Härigenom

ning.

De bör ha möjlighet

vecklingsarbete

som bedrivs

att hålla

sig å jour

området.

med den forskning

De kan förmedla

och det utkunskap till andra
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och våld

Socialtjänsten

mot

kvinnor

och fungera som en särskild resurs i
inom socialtjänsten
som är verksamma
kvinnor.
De bör också ha ansvar för att arbeta
ärenden som rör misshandlade
och se till att dessa dokuhandläggningsrutiner
för
anpassade
fram
kommunen
bör uppmuntras
Dessa socialsekreterare
menteras i särskilda åtgärdsprogram.
att sluta sig samman i nätverk för att utbyta
och utgöra ett stöd för varandra.
till

kommer

utformad

en enda, generellt
samverka med andra.

till

socialtjänsten

gripande

nivå

och

myndigheter

behandlas

samverkansfrågor

Olika

nu vill

och

mer ingående i ett senare kapitel, som bl .a.
9.
kapitel
vid kvinnomisshandel

Myndighetssamarbete

projektet

beskriver

organisationer

ärenden.

i enskilda

samverkan

med andra samhällsorgan,

att samverka skall gälla generellt både på en mer överärenden. Det kan bl.a. gälla lokal samverkan
i enskilda
organisationer eller professionella nätverk för
och frivilliga

Skyldigheten

Redan

Enligt

samordnas
att nu gällande bestämmelser
bestämmelse
skyldighet
socialtjänstens
att
om
inte
det att, men
kommitténs
förslag föreskrivs
innebär

skall samverka

enskilda.
mellan

att samverka med andra på samhälls-,
grupp- och
i socialtjänstlagen.
uttryck i ett flertal bestämmelser

förslag

Socialtjänstkommittens

hur,

öka sina kunskaper

skyldighet

Socialtjänstens
individnivå

erfarenheter,

vi dock

betona

yrkesgrupper,
som kommer
de misshandlande
männen.

vikten

i kontakt

av samsyn och samarbete mellan olika
och med
med kvinnor
som misshandlats

projekten
att
ovan har man också erfarit
som beskrivits
och
hög
prioritet
bör
kvinnomisshandelsproblematik
ärenden som innefattar
ges
måste präglas av stor
Socialtjänstens
behandlas
resurser
som jourärenden.
har också visat att
tillgänglighet
om man skall nå goda resultat. Erfarenheterna
Genom

de olika

det är en fördel om man i de enskilda ärendena arbetar två och två. Om man
männen är detta en förutsättning.
vill nå kontakt även med de misshandlande
med att använda kontaktframhålla
fördelarna
Det finns också anledning att
personer

och

Härigenom

kvinnor.
misshandlade
som stöd och hjälp
få ett personligt stöd under tider då socialsekreterarna
Hon kan också få hjälp med avlastning när det gäller anmed att anordna särskilda
Vi vill också peka på fördelarna

kontaktfamiljer

kan kvinnan

inte är tillgängliga.

svaret för barnen.
för kvinnor
samtalsgrupper

som är utsatta för våld. Sådana grupper har visat sig
i
Vi har dock erfarit att kommunerna
kvinnor.
för
bra
stöd
många
ett
utnyttjat denna möjlighet.
alltför liten utsträckning
för att motveroch organisationer
I Kapitel 9 Samverkan mellan myndigheter

utgöra

ka våld mot kvinnor stryker
olika verksamhetsområden.

av att policydokument
att också Socialstyrelsen

under vikten
Vi föreslår

tas fram för
får i uppdrag

handläggning
socialtjänstens
av ärenden med
för
kommunernas
råd
kan
ledning
kvinnor.
våld
Dessa
anknytning till
mot
ge
socialtjänst
som
om vilka mål som bör sättas upp för arbetet med kvinnor
utsatts för våld och vilka metoder som bör utvecklas.
att utarbeta

allmänna

råd

för
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6

Hälso-

och

våld

6.1

sjukvården

och

kvinnor

mot

Bakgrund

Kvinnor

har högre ohälsotal

än män. En stor grupp kvinnor
söker sjukvården
och
ångest
Vissa kvinnor har skador och
sömnsvårigheter.
som oro,
diffusa symtom för vilka det kan vara svårt att ställa diagnos. Inte
kan det ligga våld bakom de symtom för vilka kvinnor
söker hälso- och

för symtom
varierande,
sällan

sjukvårdens

hjälp.

Många kvinnor

psykosomatiska
symtom
ligga sexuella övergrepp.
kvinnan

och bakom deras
anger andra skadeorsaker,
kan misshandel
kan också
döljas. Bakom symtomen
Sådana övergrepp

kan ligga långt tillbaka

i tiden,

och

kan ha varit

redan under barndomen.
utsatt för övergrepp
Skälen till att många kvinnor
inte vill berätta om övergrepp
kan vara att de
känner skuld och skam, ambivalens
eller en stark bindning till mannen. Rädsla
för repressalier
eller för vad som kan hända barnen kan också vara orsaker till
att kvinnan väljer
ringsprocess.

att tiga. Det finns

direktiven

Enligt

i vilken

kartlägga
kommer

i kontakt

till

anledning

att erinra

Kvinnovåldskommissionens

omfattning

och

i vilka

situationer

om våldets

arbete

bör

hälso-

normalise-

kommissionen
och sjukvården

med kvinnor

bör
som har utsatts för våld. Kommissionen
därvid redovisa de hinder som finns för att inom hälso- och sjukvården ge dessa
kvinnor
adekvat stöd och behandling och lämna förslag till hur sådana eventuelhinder skall kunna övervinnas.
I direktiven

föreskrevs särskilt att kommissionen
skulle överväga om det fanns
och i så fall ange
av att inrätta en eller flera s.k. våldstäktskliniker
förutsättningarna
for en sådan verksamhet.
Frågan skulle enligt direktiven
behandlas med förtur.
behov

Mot

den bakgrunden

sjukvårdens
framför

insatser

inledde
för kvinnor

allt erfarenheterna

vi vårt arbete med en kartläggning
av hälso- och
för
våld.
studerades
Inledningsvis
utsatts
som

vid kirurgiska

akutmottagningar

och kvinnokliniker,

Hälso-
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och

och sjukvården

våld

mot

kvinnor

i direkt anslutning
dessa i stor utsträckning
möter kvinnor
möjligheter
därmed
bör
ha
för
våld
och
större
att uppmärksamma
utsatts
förekommit.
Vi kunde notera att man på flera håll i landet, framför
för att
igångsatt projekt
och på kvinnoklinikerna,
akutsjukvården
Samtidigt kunde dock
hjälpen och stödet åt de våldsutsatta kvinnorna.
eftersom

till

att de
att våld

allt

inom

förbättra
konstate-

omhändertagandet
av kvinnor som utsatts
ras att kunskapen om det medicinska
dolda
våldet behöver utdet
medicinska
effekterna
våld
liksom
de
för
av
om
olika
personalkategorier
vecklas. Det föreligger ett stort behov av utbildning för
inom hälso- och sjukvården, om personalen skall kunna bemöta kvinnor som har
rätt sätt. Det är också påtagligt att resurser och kunskaper
utsatts för våld
insatser
organisationernas
och att samhällets och de frivilliga
till nytta.
för att komma de utsatta kvinnorna
behöver koordineras
Ett centrum för kvinnor
vi sålunda delbetänkandet
I mars 1994 överlämnade
i vilket vi föreslog att det inom
SOU 1994:56,
som våldtagits och misshandlats
skulle inrättas ett nationellt
hälso- och sjukvården
centrum för kvinnor
som
samlas

behöver

skulle
Detta resurs- och kunskapscentrum
utsatts för våldtäkt och misshandel.
skulle
sig på att hjälpa kvinnor
specialisera
som utsatts för våld. Centrumet
skulle
kunna
det
kvinnor
samtidigt
bistå
verksamhet
praktisk
utsatta
som
genom
utgöra en resurs för andra sjukvårdsenheter
runt om i landet, för primärvården
för den slutna somatiska

liksom

inom

och utveckling

utgöra

flera

områden,

liksom

i det blivande

hörnstenar

centrumets
hade vi särskilt

kartläggningsarbete

I vårt

och psykiatriska

vården.

information

Vi ansåg att forskning
borde
och utbildning

verksamhet.
studerat

verksamheten

vid Akade-

där man inom ramen för projektet "Omhändertaganbörjat bygga upp en verksamhet för kvinnor som varit
skulle
utsatta för våld. Vi föreslog att det nya kunskaps- och resurscentrumet
under
också
Vi
föreslog
sjukhuset.
till Akademiska
förläggas
att staten
en
till centrumet.
skulle bidra ekonomiskt
uppbyggnadsperiod
Regeringen beslutade i maj 1994 att för budgetåret 1994/95 ställa tre miljoner
miska

i Uppsala,

sjukhuset

de vid kvinnomisshandel"

kr till

för

förfogande

Uppsala.

Landstinget

ekonomiskt

till

sjukhuset i
vid Akademiska
det föreslagna
centrumet
och bidrar också
i Uppsala är huvudman för verksamheten

densamma.

Verksamheten
tagna kvinnor
året har framför

för misshandlade
Rikskvinnocentrum
vid centrumet
är för närvarande under uppbyggnad. Arbetet under
allt inneburit

kartläggande,

uppsökande

och vålddet första

och informativ

samt planering av lokaler och utrustning.
till lokaler inom kvinnokliniken
fått tillträde
har successivt
Centrumet
sjukhuset. En plan för ombyggnad och utrustningsanskaffning
Akademiska
forskning
En plan för den tvärvetenskapliga
framtagits.
som skall bedrivas

verk-

samhet

Kontakter

har utarbetats.
centrumet
särskilt har betonat kvinnoforskning
av centrumets

viktigaste

uppgifter

har tagits

och sexualiserat

vid

som i sitt arbete
våld. Man ser det som en
medicinden traditionellt

med forskare

att söka samordna

vid
har

Hälso-

och sjukvården

och

våld

mot

kvinnor

ska forskningen

med annan aktuell kvinnoforskning.
Tvärsektoriella
med kvinnojouren,
polisen och socialtjänsten har knutits och olika
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kontakter
samarbets-

anställda har deltagit som föreläsare vid semigrupper har bildats. Centrumets
narier och kurser i såväl det egna landstingets som extern regi, både inom och
utom landet.
Parallellt
kvinnor

med uppbyggnadsarbetet

som kommit

har patientverksamhet

till kvinnokliniken

förekommit.

För de

med anledning

av att de blivit våldtagna
och i vissa fall haft direktkontakt
med kvin-

har centrumet fungerat rådgivande
norna. På samma sätt har centrumet

fungerat som rådgivande för personalen när
har
vårdats
sjukhuset på grund av misshandel, men
som
det har även direktkontakter
med de utsatta kvinnorna.
Vid kuratorsexpeditionen
Akademiska
sjukhuset har en arbetsgrupp bildats
med syfte att gemensamt med Rikscentrum
utveckla former för omhändertagande av kvinnor
och våldtagits
och som söker sig till vården.
som misshandlats
det gäller

kvinnor

Det fortsatta

uppbyggnadsarbetet

behovsanalysen
för

inom

personal

och

fortbildning

tvärsektoriellt

och bemanna

hälso-

såsom socialtjänsten

och rättsväsendet,
kommer

samarbete

av Rikscentrum
andra halvåret år 1995.

enligt

inom grundutbildning

men även vidareför omhändertagande
och
att tas fram. Modeller
är under utarbetande.
Man räknar med en officiell

invigning

Det finns,

kommer

att bestå av att utifrån den gjorda
Rikscentrum.
såväl
Utbildningsplaner
och sjukvården
för
andra
personalkategorier,
som

organisera

för

vår mening,

misshandlade

och våldtagna

kvinnor

under

det

anledning

att markera att det centrum for missvi
i vårt delbetänkande
föreslog
inte bör
som
bli det enda centrumet inom hälso- och sjukvården
för kvinnor
som utsatts för
våld. Tvärtom
är det angeläget att nya sådana centrum bildas på andra håll i
landet. Det resurs- och kompetenscentrum
som nu byggs upp vid Akademiska
handlade

och våldtagna

sjukhuset

i Uppsala

kvinnor

utsatta

kvinnor

är tänkt

att kunna stå modell för andra verksamheter
och sjukvården
utgör basen. Målet bör enligt

där hälso-

mening

vara att det i varje landsting så småningom finns en specialiserad
för kvinnor
som utsatts för våld och andra övergrepp.
I vårt

tidigare

nämnda

delbetänkande

för
vår

resurs

beskrev

vi
förutom
vid
verksamheten
verksamheter
inriktade
stöd
på
är
som
och hjälp
kvinnor
och annat våld såväl
som utsatts för sexuella övergrepp
inom som utom Sverige. Vi kommer i det följande att beskriva ytterligare
några
verksamheter,
främst inom primärvården,
riktar
till
sig
kvinnor
som
som utsatts
Akademiska

för våld.
rellt

sjukhuset

i Uppsala

Våra förslagoch

för hälso-

synpunkter

och sjukvårdens

skall dock här något utveckla
kvinnor

som utsatts

olika

i delbetänkandet

insatser

för kvinnor

gäller

naturligtvis

som utsatts

geneför våld. Vi

dessa. Vi belyser också frågan om psykoterapi för
och annat våld liksom vissa frågor
övergrepp

för sexuella

och sjukvården

Hälso-
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med anknytning

och

våld

mot

kvinnor

rättsintyg.

till

rör
som råder inom hälso- och sjukvården för uppgifter som
behöver
enskilda personer anförs ofta som ett problem när sjukvårdspersonalen
vända sig till andra myndigheter. Frågor som har samband med vårdsekretessen
behandlas i Kapitel 10 Sekretessen och våld mot kvinnor.
Den

sekretess

och

Hälso-

6.2

kvinnor

sjukvårdens
utsatts

som

för

har särskilt

bemötande

av

Våld
goda möjligheter

att uppvänder sig i
Kvinnor
att en kvinna varit utsatt för ett övergrepp.
hög grad dit för att få akuta skador omsedda. Dit förs också i stor utsträckning
de kvinnor som vänt sig till polisen efter att ha utsatts för en våldtäkt eller något
Från mottagningar där man aktivt börjat intressera sig
annat sexuellt övergrepp.

Akutsjukvården

och kvinnoklinikerna

märksamma

för hur en kvinnan

bör tas emot i det akuta skedet har hämtats

följande

syn-

punkter.
viktigt att en kvinna som kommer akut till sjukvården
Det är utomordentligt
Kvinnan bör så snart som möjligt få komma in på
får ett gott omhändertagande.
Hon bör inte lämnas ensam, och
och snabbt bli undersökt.
ett undersökningsrum
därför är det lämpligt att någon i personalen blir "kontaktperson"
som kan vara
till sjukhuset på
kommer
som stöd. Om kvinnan
tillkallas.
dagtid bör kurator rutinmässigt
Samtal och undersökning
av kvinnan bör ske enskilt, dvs. utan närvaro av anatt både mannen och kvinnan uttrycker
hörig, vuxen eller barn. Det förekommer
önskemål om att mannen skall närvara. Trots det bör personalen som regel ändå
hänvisa till sjukhusets rutiner och visa ut mannen ur rummet. Om kvinnan inte
bör vara att inte
Huvudregeln
talar svenska är det viktigt
att tolk tillkallas.
närvarande

använda

och tillgänglig

anhöriga

telefontolkning

och aldrig

en medföljande

man som tolk.

Hellre

bör metoden

användas.

vad som kommer
att ske vid en eventuell
måste noga förklara
behandlas måste dessa
och
Förutom
undersökning.
att skador skall ses över
En
dokumenteras
noggrant och helst fotograferas för eventuell polisutredning.
måste lyssna
särskild checklista kan underlätta. Läkaren/sjuksköterskan/kuratorn
Personalen

olika frågor
och vara lyhörd. Om kvinnan inte orkar eller vill svara
kommenmed
försiktig
bör
vara
just då bör detta tills vidare respekteras. Man
relation. Det
tarer som kan uppfattas som kritik av kvinnan, mannen eller deras
har. Det är
redan
sannolikt
kvinnan
skam
och
skuld
känslor
de
öka
kan
som
av
få
hjälp och
har
hon
de
möjligheter
att
mycket viktigt att kvinnan informeras om
distriktssköterska.
och
brottsofferjour
kvinnojour,
stöd från t.ex socialtjänsten,
aktivt

Det är en fördel
telefonnummer.

om det samtidigt

kan överlämnas

en folder

med adresser

och

Hälso-

Om kvinnan

beslutat

bör personalen

erbjuda

och sjukvården

och

sig för att polisanmäla
mannen
sig att kontakta och be polisen

våld

mot

kvinnor
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men inte ännu gjort det,
att komma till sjukhuset

för att ta upp amnälan.
De nu anförda Synpunkterna

och praktiska råden för ett gott omhändertagande
kvinna
efter
akut vänder sig till sjukvården gäller inte
övergrepp
ett
av en
som
bara akutsjukvården
i
också för andra delar av hälso- och
utan
stor utsträckning
sjukvården.

6.3

Primärvården

Primärvården

har genom sina breda kontaktytor
allmänheten
gentemot
stora
att kunna hjälpa och stödja kvinnor
for
våld
och
på
så
som utsatts
sätt även motverka våldet. Med primärvården
vi
i
det
här sammanhanget
avser
framför
allt vårdcentraler,
husläkare
och barnhälsovården.
I
samt mödra-

möjligheter

landstingen
primärvårdens
helt möjliga

pågår i dag ett omfattande förändringsarbete
vad gäller inte minst
och konsekvenserna
organisation,
förändringarna
är knappast
av
att förutse.

Det finns flera exempel på verksamheter
inom primärvården
där man börjat
engagera sig särskilt för kvinnor
som utsätts for våld. Ett sådant exempel är
vårdcentralen
i Hedemora.
I Kopparbergs
län bedrivs hälso- och sjukvården
enligt den s.k. Dalamodellen.
Den innebär bl.a. att de ekonomiska
resurserna
för hälso- och sjukvården koordineras
via primärvården.
En särskild områdes-

styrelse

har ansvaret för hälso- och sjukvården
inom ett speciellt
I Dalamodellen
utgörs området av kommunen.

område.

Vårdcentralen
i tvillinglag.

i Hedemora

Varje

är organiserad

geografiskt

i åtta vårdlag som arbetar tillsammas
och en underen distriktssköterska

har en läkare,
ansvarar for 1 500-2 000 personer i ett geografiskt
område. Barnmorskor
och sjukgymnaster
arbetar med sina vårdlag.
Till vårdcentralen
är även knuten baspsykiatri
och en Socialmedicinsk
för
mottagning
missbruksrelaterade
problem.
Vid vårdcentralen
i Hedemora
bildade man för några år sedan ett särskilt
sköterska.

nätverk

för att bättre kunna möta kvinnor

övergrepp.

Detta nätverk

Nätverket

kring

som utsätts för misshandel och andra
kvinnomisshandel
i Hedemora
har
också
från
andra nivåer inom
men

från den egna vårdcentralen
Även den politiska
nivån är företrädd.
I nätverket
ingår vidare
för andra myndigheter såsom socialtjänsten, polis och åklagare,
men

medlemmar

sjukvården.
företrädare

även frivilliga
verket

vårdlag

Vårdlagen

kring

organisationer
kvinnomisshandel

och brottsofferjour
ingår. I Nätsom kvinnojour
i Hedemora anser man sig ha haft flera fördelar

av den organisation
som valts för sjukvården
nära håll, och den lokala områdesstyrelsen
engageras

i nätverksarbetet.

i landstinget.
för

I den lokala hälsoplan

Hedemora

Resurserna
har också

som för närvarande

finns

på

kunnat
tas fram

våld

och

och sjukvården

Hälso-
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kvinnor

mot

är
att våld mot kvinnor
har ingått i
Nätverket
ett område som skall uppmärksammas av primärvården.
som under tre år bedrivits
projektet Myndighetssamarbete vid kvinnomisshandel,
i fem län med Socialstyrelsen
i Kapitel

mellan

9 Samverkan

Nätverket

kvinnor.

våld

kommer

sjukvårdsområde

för Hedemora

mot
särskilt vårdprogram

att skrivas

beskrivs utförligare
Projektet
som samordnare.
myndigheter och organisationer för att motverka
har utarbetat ett
i Hedemora
kring misshandel
kvinnor.

för misshandlade

där man engagerat sig särskilt
är Skarptorps
övergrepp

på primärvårdsverksamheter

Ett annat exempel
för kvinnor
som utsätts
vårdcentral
i Norrköping.

för

misshandel

Skarptorps

och andra

är en husläkarmottagning
som
särskild
stödgrupp
en
numera
-

vårdcentral

finns
till stödgruppen
våld. Initiativtagare
for
Dianagruppen
som utsatts
ingår förui
och
stödgruppen
vårdcentralen,
har varit en av distriktsläkarna
en sjuksköterska med tidigare
tom denna en sköterska från barnavårdscentralen,
och två distriktssköterskor
som beerfarenhet
från arbete som Skolsköterska
kontakterna
distrikt.
Man
bygger
två
nu upp
tjänar var sitt av vårdcentralens
och man
med andra myndigheter i kommunen och med frivilligorganisationerna

drivs

i privat

regi.

Vid

vårdcentralen

för kvinnor

genomför

utbildningar.

Nästan alla gravida

kommer

kvinnor

ett hinder

inte utgör
graviditet
Tvärtom
undersökningar.

tyder

i vissa fall inleds

misshandel

för

i kontakt

med mödravårdscentral

misshandel

resultaten

från

när det första barnet

har påvisats

i flera

erna. Att
utländska

dessa undersökningar
väntas.

Det är därför

att

mycket

på
är observant
att personalen inom den förebyggande mödravården
misshjälp
vilken
kännedom
och
det
även
en
om
problemet, har kunskap om
barnavårdscentralerna,
handlad kvinna kan få. Detsamma gäller personalen
till
längre och djupare kontakt med kvinnan än många
har möjligheter
viktigt

en
av hälso- och sjukvården.
bedrivs särskild föräldrautbildning.
Vid många mödra- och barnavårdscentraler
bör det vara möjligt
att även nå männen. I samband
Genom sådan utbildning
i
och familjerelationer
som är naturliga
med de diskussioner
om könsroller

som
andra delar

bör det även vara möjligt att komma
om föräldraskap
kan även behandla sådana frågor
Man
kvinnor.
våld
rör
mot
på frågor som
redovisa samhällets
sammanhanget
i
det
och
i lagstiftningen
med utgångspunkt

samband

med utbildning

syn på våld mot kvinnor.
förutsättningar
att
Distriktssköterskorna
är en grupp som bör ha särskilda
detta
bör
minst
stöd.
Inte
dem
och
våld
för
kvinnor
upptäcka
ge
som utsatts
gälla i fråga om äldre kvinnor som utsätts för våld i sitt hem. Distriktssköterhembesök.
skorna arbetar mycket nära patienterna och gör i stor utsträckning
kvinnor som utsatts för misshandel eller annat våld söker
utsträckning
är okänt, men sannolikt är det
eller vid vårdcentralerna
distriktsläkare
hjälp hos
det viktigt att även personaDärför
är
upptäcks.
avsevärt många fler än de som
har kunskap om problemet
och distriktsläkarmottagningar
len vid vårdcentraler
I vilken

Hälso-

våld

mot kvinnor
grepp till kontakt

6.4

och sjukvården

och försöker
att motivera
med andra hjälpinstanser.

Psykoterapi

för

misshandlade

och

våld

de kvinnor

sexuellt
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kvinnor

mot

som utsatts

för över-

och

utnyttjade

kvinnor

Att bli våldtagen

är att utsättas för tvång genom hot eller våld och att bli kränkt
sexuellt. Den som utsätts för detta hamnar oundvikligen
i en känslomässig kris.
fått
När kvinnor
för
våldtäkt
tillfälle
berätta
utsatts
att
som
om vad de upplevt

och klä sina känslor
känslor

är skuld-

i ord är det främst

och skamkänslor.

rädslan

de beskrivit.

Många kvinnor

känner

Andra

tvivel

vanliga

på sig själva

och förlägger

känneteckansvaret för det skedda till sig själva. Våldtäktskrisen
kvinnan
för
förlora
fästet i
upplever
sig
övergreppet
att
utsatts
nas av
som
tillvaron.
Effekter
det
sexuella
finnas
tid,
kan
kvar
under
lång
övergreppet
av
ibland till och med återkomma efter flera år. Risken härför minskar om kvinnan
och ett gott krisstöd initialt.
ges ett gott akut omhändertagande
Kvinnor
som under lång tid utsatts för misshandel och andra övergrepp

i en
kris.
Vi
i
har
4
sig ofta också i ett tillstånd
Kapitel
av
den process som brukar
Något om bakgrunden till våld mot kvinnor beskrivit
kallas våldets normaliseringsprocess
och som beskriver den effekt på en kvinna
nära relation

befinner

som upprepat våld i förening med isolering och växling mellan våld och värme
kan ha. Kännetecknande
för denna process är att våldet blir ett normalt inslag
i vardagen, vilket i sin tur kan leda fram till att våldet accepteras och försvaras
Att under lång tid vara utsatt för våld och hot om våld och
även av kvinnan.
kanske

livsfara

i sitt hem har omvittnade
Man måste vara
följder.
de
kvinnan
varit
påfrestningar
psykiska
utsatt för inte
om att
som
försvinner
bara därför att hon förmår
i
bryta upp från mannen. Processen
misshandelsförhållandet
kan ha gått så långt att kvinnans
har
personlighet
uppleva

medveten

ibland

påverkats,

så att hennes

t.o.m.

personlighetsstruktur

nästan

helt

för-

ändrats.
Det är först
sexuella
först
heter.

under

övergrepp

senare år som vi har blivit medvetna
där barn utgör offret för övergreppet.

nu, i vuxen ålder,
Deras erfarenheter

för sig själva

Ett aktivt

fört

om sina erfareni tiden och vara förenade
med sådan erfarenhet har ett särskilt stort
och utåt vågat berätta

de effekter

som övergreppet

med sig.

omhändertagande

från hälso- och sjukvårdens

övergrepp
utsatts för ett allvarligt
och
systematiska
tär, regelbundna
de eller ett sexuellt

av
har

kan alltså ligga långt tillbaka

med en mycket djup smärta. Kvinnor
behov av terapeutiskt
stöd för att kunna övervinna
i barndomen

om omfattningen
Många kvinnor

övergrepp

sida av en kvinna som
det må vara en våldtäkt av överfallskarakövergrepp under en lång tid från en närståen-

i barndomen

-

innebär

att kvinnan

måste erbjudas
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Hälso-

och våld

och sjukvården

krisstöd

hjälp att genom
upplevelser.

och

i vissa fall

åtminstone

-

kvinnor

mot

-

kristerapi

bearbeta

sina

Krisstöd innebär att den stödjande personen lyssnar och orkar utsätta sig själv
för den utsatta kvinnans ångest eller plåga. Det innebär att man tröstar utan att
förneka plågan och att man hjälper den drabbade med praktiska åtgärder så att
och medförutsätter
inlevelseförmåga
Krisstöd
hon kan fungera i tillvaron.
hos den som stöder, men det krävs inte alltid
sådant stöd är en person som har det som yrke.
Kristerapi
skiljer sig från krisstöd såtillvida att kristerapi

mänsklighet

att den som skall

ge

är ett psykoterapeutiskt behandlingsarbete.
Det utövas av psykoterapeuter
som till sin grundutbildmed vidaning är psykiatrer eller psykologer, socionomer eller sjuksköterskor
i psykoterapi.

reutbildning
ningsresurser.

Terapeutens

Kristerapins
uppgift

mål är att stödja individens

är framför

allt att varsamt

egna läk-

stödja klienten

i

och motverka de förvanskningar
med det faktiska övergreppet
uppgift är
kvinna
kan
önska
den
göra. Terapeutens
verkligheten
utsatta
av
som
också att hjälpa patienten att fritt våga uttrycka sina känslor av sorg, smärta,
Genom detta bidrar terapeuten till att krissymtomen
skuld och aggressivitet.
av
konfrontationen

sjuka eller farliga, utan som förståeliga
som onaturliga,
vad som skett.
med tanke
Många kvinnor som våldtagits och/eller utsatts för annat våld kan ha behov av
terapeutisk hjälp efter det att den akuta krisen gått över. Särskilt
stort kan
kvinnan

inte uppfattas

som aldrig fått möjlighet
av mera djupgående terapi vara för kvinnor
gäller detta
att bearbeta den kris som våldet utlöst hos dem. I hög utsträckning
kvinnor som utsatts för övergrepp i sin barndom. Det blir i sådana fall fråga om

behovet

mera

djupgående

individual-

eller

som inte sällan

gruppterapi,

kan förväntas

under en längre period.
vara nödvändig
Det råder i vårt land en brist på psykoterapeutiska
resurser. Det är därför svårt
inser att hon
brottslighet,
för den kvinna som, efter att ha utsatts för allvarlig
Först måste hon hitta en terapeut som hon
behöver hjälp av en psykoterapeut.
känner
situation.

för och som hon känner kan hjälpa henne i hennes utsatta
Sedan måste hon finna former för hur hon skall kunna bekosta den

förtroende

psykoterapeutiska
offentliga

hälso-

Eftersom

behandlingen.

bristen

psykoterapeuter

inom den

är stor är det endast ett fåtal kvinnor
som kan
Kvinnor
som utsatts för
genom sjukförsäkringssystemet.
i sin hemförsäkkan i vissa fall ha ett överfallsskydd

och sjukvården

få sin terapi finansierad

en s.k. överfallsvåldtäkt
grips, åtalas och döms och har ekonoring, eller hon kan, om gärningsmannen
miska resurser, begära och få skadestånd av denne. I vissa fall kan brottsskadeligger långt
enligt den särskilda lagen härom utgå. Om övergreppet
ersättning
sällan till buds. För många
tillbaka
i tiden står sådana ñnansieringsmöjligheter
kvinnor
bistånd

sig ofta

att vända
Socialtjänsten,

är den enda möjligheten

enligt socialtjänstlagen.
inte ha möjlighet

eller

skyldighet

sig till

socialtjänsten

och begära

som har bristande resurser, anser
behandling.
att bekosta kvinnans

Kvinnan

då överklaga

tvingas

och

socialnämndens

avslagsbeslut,

innan hon kan få den terapi hon behöver.

instanser,

de känt i förhållande

om den maktlöshet
för att få psykoterapi.

berättat

kamp

6.5

våld

och sjukvården

Hälso-

mot

kvinnor

ibland
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i flera

utsatta kvinnor har
under sin
myndigheterna

Många
till

Rättsintyg
kan ha flera

Ett rättsintyg

utöver
skriftligt
om

de allmänna
bevis

-

en del av förundersök-

Det kan utgöra

grund för beslut om åtal. Det kan också fungera
i rättegång.

bevismaterial

som skriftligt
Det finns
balken

funktioner.

och ligga till

ningsmaterialet

som finns i 38 kap. rättegångseller föreskrifter
få bestämmelser
om rätts-

bestämmelser

mycket

intyg.
om åligganden för personal inom hälso- och
och utfärda
för
läkare att utföra undersökning
regleras skyldigheten
vården är sålunda
Läkare
inom den offentliga
bl.a. rättsintyg.
1994:1290

I 4 § förordningen

sjukvården
utlåtanden,

eller polisatt på begäran av länsstyrelse, domstol, åklagarmyndighet
och ge utlåtanden över dessa. Läkare i privat
utföra undersökningar
åta sig att göra
tjänst är aldrig skyldiga att utfärda rättsintyg, men kan frivilligt

skyldiga

myndighet

av såväl myndigheter som enskilda.
kan utfärdas dels
grundval av en för ändamålet

det på begäran
Ett rättsintyg

särskilt

företa-

av uppgifter i en patientjournal.
får göras finns
om på vem och hur läkarundersökningar
lagregler,
vissa grundläggande
men mycket som gäller sådana undersökningar
Polisär inte reglerat i lag. Det bör dock noteras att en särskild utredning
gen läkarundersökning,
När det gäller frågor

Ju

rättsutredningen

1991:05

-

i rättegångsbalken

bestämmelser

ningar

för kroppsbesiktning

härom

i betänkandet

SOU

grundval

dels

nyligen

framlagt

och i polislagen

och kroppsundersökning

Tvångsmedel

nya
som innebär
gäller bl.a. förutsätt-

förslag
såvitt

i samband

med brott.

Se

enligt 27 och 28 kap. RB samt polislagen,

1995:47.
2 kap. 6 § regeringsformen

Enligt

skyddad

ingrepp.
kroppsligt
mot påtvingat
lag. Sådana begränsningar finns bl.a.

genom
gångsbalkens

gentemot det allmänna
skydd kan dock begränsas

är varje medborgare
Detta

i 28 kap. rättegångsbalken.

Rätte-

tar dock sikte på personer som kan misstänkas för
det
gäller
brott. När
personer som inte själva är misstänkta för brott erfordras
och
till undersökningen
att den som skall undersökas lämnar sitt medgivande
bestämmelser

kan
En kvinna som utsatts för ett våldsbrott
alla de moment som den innefattar.
sålunda inte undersökas med tvång. En möjlighet att tvinga kvinnan till undersökning skulle, enligt vår mening, innebära en risk för att det av kvinnan skulle
kunna

uppfattas

Rättsintyg

som en nytt övergrepp.
kan också grundas på tidigare

läkarundersökning,

utförd

av den
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Hälso-

och sjukvården

och

våld

mot

kvinnor

eller annan läkare. Till grund för rättsintyget ligger i sådana fall
i patientjournalen.
har
dokumenterats
som
avseende en kvinna som utsatts för
det
inhämtande
gäller
När
av rättsintyg
våld är det mest korrekta tillvägagångssättet
att den myndighet
som önskar ett
aktuella

läkaren

uppgifter

förordnar
skriftligen
en viss läkare eller
institution
utföra
undersökning
på den aktuella
att
- en
förordnande,
utför
Läkaren
efter
sådant
undersökningen
ett
som,
därvid som myndighetens medicinskt
Ett konventionellt
sakkunnige.

oftast
i förekommande

rättsintyg
kvinnan.

fungerar

polismyndigheten
fall

undersökning
sekretess.

meddelar
torde

Det

vid

spelar

läkaren

och det är därför angeläget att läkaren
av rättsintyg,
i
berättar
kan föras vidare till myndigheten
allt
hon
att
om

utfärdande
kvinnan

upplyser

inte att råda, och vad kvinnan vid en sådan
är inte skyddat av tystnadsplikt eller handlingsvilken
roll läkaren
i allmänhet
vara oklart för kvinnan
kommer

patient-läkarförhållande

intyget.
vänder sig till den läkare som har behandatt polismyndigheten
eller våldtagen kvinna med begäran om att läkaren i efterlat en misshandlad
och sättet på
hand skall utfärda ett rättsintyg angående skadornas omfattning
Det är vanligt

vilka

de kan ha uppkommit.

Läkaren

är i denna situation

inte formellt

skyldig

att utfärda rättsintyg. På många sjukhus har emellertid praxis utvecklats att intyg
föreliggande
utfärdas även i dessa fall. Läkaren kan då endast grunda intyget

patient-läkarreoch på fakta som erhållits vid en konventionell
och
1994:953
utlänmande
i
bl.a.
lagen
sekretesslagen
är reglerat
vars
råder det
I princip
för personal inom hälso- och sjukvården.
om åligganden
patientjournal.
Före
sekretess för de uppgifter
som därvid finns i kvinnans

journalhandlingar
lation,

av ett sådant intyg är det därför viktigt
har
kvinnans
tillåtelse att lämna ut uppgifter
han
att
inom sjukvården.
med att kvinnan fått behandling

utfärdandet

rättsliga

och användas i det
kunna gälla som bevismaterial
och exakthet
begriplighet
ställs höga krav
noggrannhet,

rättsintyget

Eftersom

avgörandet

i dess utformning.

skall

har utfärdat

Socialstyrelsen

av olika

för hälso-och

sjukvårdedspersonalen

1981:25
1982:2.
allmänna

intyg.

och Socialstyrelsens

journaler,

Rättsintygslämnandet

och dödsbevis

bör

ställer

SOSFS
föreskrifter

är oftast inte tillräckligt

att den läkare som har att utfärda ett rättsintyg
sådana brister i det underlag som hämtas ur en patientjournal.

är därför

viktigt

delbetänkande

framhållit

angående
föreskrifter

vikten

M
om
M
och

1985:28.

och det är inte
stora krav på journaluppgifterna,
Skadeinte lämpar sig för rättsintyg.

sällan så att uppgifterna i patientjournalen
uppgifter
och motsvarande
beskrivningar
finns

intyg

även nämnas Socialstyrelsens
SOSFS
M
1985:562,
patientjournallagen

I sammanhanget
råd till

föreskrifter

Socialstyrelsens

om avfattande av intyg m.m. SOSFS
föreskrifter
för hälso- och sjukvårdspersonalen

i bl.a.

språket

särskilda

Sålunda har utfärdats

utformningen

det medicinska

sig om
att läkaren förvissar
framkommit
i
samband
som

av en god dokumentation

utförliga.

Det

anger om det
Vi har i vårt

av skador

ävensom

Hälso-

och sjukvården

och våld

mot

kvinnor
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betydelsen

på det skadepreventiva
området vid underav ett utvecklingsarbete
kvinnor
kan
ha
för
våldsbrott
och/eller
utsatts
ett
av
som
ett sexuellt
Erfarenheterna
övergrepp.
har visat att noggrant dokumenterade
undersöknings-

sökning

fynd kan

mycket

6.6

stor betydelse

vid ett domstolsavgörande.

Kvinnoväldskommissionens

och

överväganden

förslag

Vi har i ett delbetänkande
nationellt

kompetens-

täkt och misshandel.

SOU 1994:56
föreslagit inrättandet
av ett
och resurscentrum
för kvinnor som utsatts för våldCentrumet är nu under uppbyggnad vid Akademiska

sjukhuset

i Uppsala. Vi vill betona att detta centrum inte bör bli det enda
i landet för kvinnor som utsatts för våld, där hälso- och sjukcentrumet
vården utgör basen. Tvärtom
är det angeläget att nya sådana centrum
bildas, och målet bör vara att det i varje landsting så småningom
finns
för
specialiserad
kvinnor
en
resurs
som utsatts för våld och andra övergreppDet behövs
hälso-

enligt

vår

och sjukvården

och sjukvårdens

mening

i vilket

insatser

för
policydokument
ett övergripande
klargörs de mål som bör gälla för hälso-

när det gäller

kvinnor

föreslår att Socialstyrelsen ges i uppdrag
hur sådana ärenden bör handläggas.

som utsatts för våld. Vi
att utarbeta allmänna råd för

Vi

anser att psykoterapi för kvinnor som utsatts för våld och sexuella
övergrepp
måste kunna erbjudas inom rimlig tid och till rimlig kostnad
för kvinnorna.
Vi utesluter
inte att det för denna grupp kan behöva
införas någon form av
åtminstone
begränsad
vårdgaranti.
Mot bakgrund av de stora förändringar
inom
hälsooch
pågår
sjukvården
som
har vi avstått från att försöka utforma de närmare förutsättningarna
för
sådan
garanti.
en

Brott som sexualbrott
och s.k. kvinnomisshandel
sannolikt
orsakar det dolda våldet stora kostnader

har

höga

för hälso-

mörkertal,

och

och sjukvården.

Det är därför

en viktig uppgift för hälso- och sjukvården att upptäcka och hjälpa
med insiktsfullt
som är utsatta för våld. Ett gott omhändertagande
bemötande
från hälso- och sjukvårdens sida och möjlighet till fortsatt stöd och
kvinnor

hjälp därifrån
förändra

for kvinnor

sin situation.

kan vara avgörande för hur och om de skall kunna
och sjukvården har en unik möjlighet
att kunna

Hälso-

och sjukvården

Hälso-
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eftersom

dolt våld,

avslöja

och våld

mot

det i allmänhet

kvinnor

är mindre

förenat

med skamkänslor

att söka sig dit än till t.ex. socialtjänsten.
känner sig ofta osäker och rådvill
Sjukvårdspersonalen

för en kvinna

om hur den skall
har varit utsatt för
patient
kvinnlig
när den misstänker att en
hantera situationen
bedrev för några år sedan ett särskilt projekt och en
våld. Landstingsförbundet
med temat Våga se - våga fråga riktad till bl.a. hälso- och
informationskampanj
sjukvårdens personal. Ett viktigt budskap till personalen var att den måste våga
har berättat att första steget att
se och den måste våga fråga. Många kvinnor
bryta upp ur en relation, där de utsattes för våld, togs när en läkare eller sjuksköterska frågade om de varit utsatta för våld.
Vi vet i dag att misshandel och sexuella övergrepp mot kvinnor är ett utbrett
är dock i allmänhet
De kvinnor
problem.
som utsätts för sådana övergrepp
och de behöver få veta
omedvetna
om att de inte är ensamma i sin situation,
det. Att fråga en patient om hon varit utsatt för våld bör vara lika normalt för
läkare eller en sjuksköterska
som att fråga henne om hon
en undersökande
varför frågan ställs bör ges
undrar
röker eller dricker alkohol. Den patient som
i så stor utsträckning
att man inom
att våld mot kvinnor förekommer
sjukvården alltid frågar sina patienter om detta.
Vi har i det föregående redovisat vissa allmänna förhållningssätt
som utveckbemötande
inom hälso- och sjukvården för
lats vid akutmottagningar
av kvinnor

beskedet

gärna utformade
som åtgärdsspecialiserade
Olika
sjukvården.
av
program,
enheter inom sjukvården kan behöva utveckla åtgärdsprogram
som är specifika
nödvändigt
mening
vår
att ett
enligt
Det är
för deras verksamhetsområde.
den
högsta
för
detta
är att
sådant arbete initieras i landstingen. En förutsättning
såväl på politisk
som på andra nivåer,
ledningen för hälso- och sjukvården,
för övergrepp.

som utsatts

behöver

tydligt

spridas

Sådana erfarenheter,

till

andra delar

att våld mot kvinnor
aktivt skall motverka.

markerar

sjukvården

är ett samhällsproblem

som hälso-

och

med
engageras i samverkan
möter kvinnor som utsätts för våld. Polis, åklagare
andra, som i sin verksamhet
i
organisationer är givna samarbetspartners
frivilliga
liksom
och socialtjänst
Det

är vidare

viktigt

att hälso-

och sjukvården

som den sannolikt viktigaste
Frågor om samverkan
strategin,
när det gäller att motverka våld mot kvinnor.
behandlar vi i övrigt i Kapitel 9 Samverkan mellan myndigheter och organisavi betydelsen av att
Där understryker
tioner för att motverka våld mot kvinnor.
verksamhetsomolika
för
utarbetat
policydokument
de centrala myndigheterna

sammanhanget.

Samverkan

framhålls

regelmässigt

måste
skall framgå att myndigheterna
och att det av sådana dokument
samverka i frågor som har samband med våld mot kvinnor.
för
policydokument
Det behövs enligt vår mening också ett övergripande
och
hälsoför
bör
mål
gälla
de
i
vilket
klargörs
hälso- och sjukvården
som
råden,

sjukvårdens

insatser

Socialstyrelsen

när det gäller kvinnor

ges i uppdrag

att utarbeta

som utsatts för våld. Vi föreslår att
allmänna råd för hälso- och sjukvår-

Hälso-

och sjukvården

och

våld

mot

kvinnor
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dens handläggning

av sådana ärenden. Sådana allmänna råd kan ge ledning för
och sjukvården på olika nivåer om de mål som bör sättas upp för arbetet
med kvinnor
som utsatts för våld. Det är enligt vår mening också angeläget att

hälso-

handlingsplaner

i form av vårdprogram
och andra åtgärdsprogram
tas fram för
liksom
sjukvården
lokal
nivå.
av
Tillgången på psykoterapi för kvinnor som utsatts för sexuella och andra över-

olika

delar

är mycket

begränsad. Vidare är kunskaperna
i dag begränsade om i
stöd efter ett
psykiatriskt
utsatta kvinnor behöver kvalificerat
övergrepp.
Det är enligt vår mening viktigt att kartlägga detta behov. Det är
även viktigt
grundläggande
principer
för psykoterapeutiskt
arbete
att formulera
med misshandlade
och sexuellt utnyttjade kvinnor.
Särskilda behandlingsmodelgrepp
vilken

omfattning

ler kan behöva

utvecklas

Socialstyrelsen
innehåll

enligt

och kvalitet

uppdraget,

kiatriska

för denna grupp.
uppdrag

har fått regeringens

i den psykiatriska

bl.a. vara att ta fram riktlinjer
bör utvecklas. I Socialstyrelsens

vården

frågan om hur tillgången
vår mening är det viktigt
mar behovet
och sexuellt

att göra en översyn och analys av
vården. Syftet med översynen
skall,

bl.a.

psykoterapi

för hur innehållet

i den psy-

uppdrag ingår även att se över
skall kunna säkerställas.
Enligt

att Socialstyrelsen i det sammanhanget uppmärksami form av kvalificerad
för misshandlade
psykoterapi

av resurser
utnyttjade kvinnor.

Vi anser att psykoterapi
måste kunna erbjudas inom rimlig tid och till rimlig
kostnad för kvinnor
och misshandel.
Vi är
som utsatts för sexuella övergrepp
medvetna om att det på olika sätt och i olika sammanhang tagits initiativ
från
staten för att de psykoterapeutiska
resurserna skall kunna byggas ut inom hälsooch sjukvården.

terapi

Riksdagen

måste säkerställas

har vid flera tillfällen

se

bl.a.

samhällets

ansvar att se till att också kvinnor
Vi utesluter
psykoterapi,
när sådan erfordras.
behöva

införas
inte

varit

Enligt

på psyko-

vår mening

är det

som blivit offer för våld kan få
inte att det för denna grupp kan

någon form

förändringsarbete

stora
dock

uttalat att tillgången

1993/94:SoU28.

begränsad
vårdgaranti.
av - åtminstone
inom
hela
hälsooch
pågår
sjukvården
som

Med det
har det

för oss att närmare utveckla
formerna
för en sådan
beaktas att kvinnor som inte får nödvändig
terapeutisk
hjälp att komma ur det trauma som övergreppet
inneburit
för dem, sannolikt
ändå belastar hälso- och sjukvården.
Kanske måste de under långa tider också

garanti.

möjligt

Det bör särskilt

vara sjukskrivna.
Våldsbrott
som riktar
tal.

Särskilt

kvinnan,
brottet

dvs.
blivit

sig mot kvinnor har som nämnts mycket höga mörkerdetta för sexualbrott
och brott förövade av en närstående till
Även när
sådana brott som brukar kallas "kvinnomisshandel".

gäller

känt för myndigheterna

är det vanligt

att kvinnor känner tveksami en förundersökning
kan också
av brottet. Tveksamheten
eller motsätter sig
ta sig uttrycket att en kvinna inte vill låta sig läkarundersökas
lämnas till polis eller åklagare.
att uppgifter
ur hennes patientjournal
het inför

att medverka

och sjukvården

Hälso-
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och

våld

mot

kvinnor

av nu nämnt slag saknas många gånger andra uppgifter än dem som
utgör därför ett mycket viktigt
och mannen. Ett rättsintyg
kvinnan
av
för
avgörande
ibland
och det kan
bevismedel,
om ett ärende skall gå vidare
var
från hälsotill åtal och dom. Detta gör att det krävs ett särskilt förhållningssätt
l brottmål

lämnas

sida, när en kvinna, som utsatts för ett våldsbrott,
och det är aktuellt att utfärda ett rättsintyg.
rättsintyg som skrivs av läkare
måste man konstatera att kvaliteten
Tyvärr
avdelningen
Institut,
i allmänhet
är dålig. Läkare vid Statens Rättsmedicinska
angående kvaliteten på rättsintyg
har i en opublicerad undersökning
i Göteborg,
funnit att kvalitetsorganisationen
som utfärdats utanför den rättsmedicinska
och att en mycket
låg
varit
mycket
generellt
undersökta
rättsintygen
nivån på de
slutfelaktiga
brister
eller
formella
med uppenbara
stor andel varit felaktiga

och sjukvårdspersonalens
läkarundersökas

skall

satser.

rättsintyget bero
att polisen kommer för sent
I en del fall kan kvaliteten
efter
det att kvinnan har lämnat
tid
ibland
lång
med sin begäran om rättsintyg,
att läkare har alltför
sjukhuset. Som regel beror dock den dåliga kvaliteten
bristfällig

kunskap och erfarenhet

bör uppmärksammas

i läkarnas

av att skriva

grund-, vidare-

rättsintyg.

Detta är en fråga som
Vi återkommer

och fortbildning.

i kapitel 16.
pågår ett arbete att ta
att det inom bl.a. Rättsmedicinalverket
Vi
råd om rättsintyg vid misstanke om vålds- och sexualbrott.
tagit del av ett utkast härtill och lämnat synpunkter på detta. Vi

utbildningsfrågorna

till

Vi har erfarit
fram

allmänna

har underhand

också uppmärksammar
ser positivt på att det tas fram sådana allmänna råd, som
kvinnor.
frågor som har samband med våld mot
Gällande bestämmelser
stor betydelse vid undersökning
om sekretess kan
eller till att
inför läkarundersökningen
av en kvinna som känner tveksamhet
vissa
det
gäller
När
hennes
patientjournal.
grova brott, dvs.
uppgifter hämtas ur
såväl
sekretesslagen
dock
fängelse 2 år, medger
brott med ett straffminimum
genombrott i sekretessen och att uppgifter kan lämnas till
som rättegångsbalken
till denna fråga i Kapitel 10 Sekretessen och
polis och åklagare. Vi återkommer
där vi föreslår
våld mot kvinnor,
brott mot person.
allvarliga

en uppmjukning

av vårdsekretessen

vid vissa
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7

7.1

Frivilliga

organisationer

våld

kvinnor

mot

och

Inledning

Socialt

arbete som utförs av frivilliga
organisationer
ses numera av många som
komplement till den offentliga sektorns insatser. För kvinnor som
ett välkommet
liksom för de barn som direkt eller indirekt
utsätts för könsrelaterade
övergrepp,
drabbas av sådana övergrepp,
har olika ideella organisationer
stor betydelse.
Även for män,
kan
ha betydelse.
begått
frivilliga
organisationer
övergrepp,
som
När det gäller stöd till kvinnorna är det framför allt kvinnojourerna
som kommit
Även
kommer i kontakt med utsatta
brottsofferjourerna
att spela en viktig roll.
kvinnor.
För män som är våldsamma kan mansjourerna,
som finns på flera orter
i Sverige,

i vissa

fall utgöra

Kvinnovåldskommissionen

en resurs.
bör enligt

sina direktiv

inhämta

erfarenheter

från

Kommissionen
har anordnat en
som bedrivs av kvinnojourerna.
i Sverige
med företrädare
för Riksorganisationen
för kvinnojourer

den verksamhet

utfrågning
ROKS.

för ROKS pekade därvid på olika hinder som försvårar
redoviarbete med att ge stöd åt utsatta kvinnor.
Synpunkterna
delavsnitten.
Kommissionen
har även besökt de kommunala

Representanter

kvinnojourernas
sas i de olika
kvinnojourerna

i Göteborg och Stockholm.
i Kapitel 5
Dessa har presenterats
och våld mot kvinnor.
Under utredningsarbetets
gång har kontakförekommit
med olika kvinnojourer.
ter fortlöpande

Socialtjänsten

7.2

Socialtjänstkommittén

Socialtjänstkommittén,
tydligare
har låtit

kartlägga

Sverige.

Resultatet

avgränsa

bl.a. syftat till att
vars översyn
av socialtjänstlagen
och klargöra socialtjänstens
uppgifter och ansvarsområden,
det sociala

arbete som bedrivs av frivilliga
redovisas i delrapporten

av kartläggningen

organisationer
Frivilligt

socialt

i
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våld
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kvinnor

SOU
1993:82.
Kartläggningen
och kunskapsöversikt
kartläggning
ekonomiskt
stöd
oftast
beroende
organisationerna
de
frivilliga
är
att
av
brottsofferjourerna
kvinnojourerna
sektorn.
Såvitt
och
från den offentliga
avser

arbete
visar

en stor del av de totala verksamhetskostnaderna
mellan 90 och
Sålunda täcker bidragen från samhället

täcks

sägs det i rapporten.
till största delen baseras

totala verksamhetskostnad,

jourers

att jourernas

verksamhet

praktiska

er.
l sitt huvudbetänkande

tjänstkommittén

till

Ny socialtjänstlag
det sociala

bidrag.
av offentliga
100 procent av dessa
Här kan dock anmärkas

arbetetet

SOU
inom

oavlönade

1994: 139 återkommer

frivilligsektorn

insatsSocial-

och behandlar

socialt arbete. Socialtjänstkommittén
frågan om stöd till frivilligt
anser
i betydelsen
socialt arbete i första hand skall vara ett komplement
att frivilligt
konstaterar
" välfärdsförstärkare"
till den offentliga sektorns insatser. Kommittén
särskilt

alternativet
i vissa fall till och med visat sig vara överlägset
ett
att det frivilliga
särskilt
jourverksami
detta
avseende
Kommittén
pekar
myndighetsalternativ.
ut

organiDe frivilliga
mansjourer och brottsofferjourer.
heter som kvinnojourer,
och
sationerna
kan inte bedriva sin verksamhet
utan stöd från stat, kommuner
frivilbör
därför
stödja
socialtjänsten
landsting. Socialtjänstkommittén
att
anser
kommittén

arbete och att detta bör komma till uttryck i den nya lagstiftning
socialt arbete menar kommittén
uppgifter
föreslår. Med frivilligt

i intention

och handling

ligt socialt

som

som
och som utförs antinghar en primär välfárdsinriktning
en som oavlönade insatser inom en organisatorisk ram eller som oavlönat arbete
skall ges får
i en frivillig
I vilka former stödet från socialtjänsten
organisation.
och behov. Stödet kan
enligt kommittén
anpassas efter lokala förutsättningar

gälla

både generella

kommittén
föreslår

och riktade

föreslår

sålunda

tas in en bestämmelse

samt subventioner
av olika slag, t.ex.
Socialtjänstservice till låga kostnader.

bidrag

och administrativ

hyressubventioner

att det i den nya socialtjänstlag
som kommittén
socialt
frivilligt
bör
stödja
socialtjänsten
om att

arbete.

7.3

Kvinnojourerna

7.3.1

Bakgrund

som för ett par decennier sedan fäste
våld
I sådana grupper har
rör
mot kvinnor.
som
har därefter vuxit
och ett stort antal kvinnojourer
sitt ursprung,
kvinnojourerna
1978.
Dessa jourer har
i Sverige bildades år
fram. De första kvinnojourerna

Det var framför
uppmärksamheten

allt olika

kvinnogrupper

på frågor

insats genom att synliggöra det våld som drabbar kvinnor
gjort en beaktansvärd
Sådana kunoch genom att förmedla
övergrepp.
kunskaper om könsrelaterade
med utsatta
i
kontakt
kommer
till
har
olika
spritts
yrkesgrupper,
skaper
som

Frivilliga

och

organisationer

våld

mot
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kvinnor

kvinnor,

och till en bredare allmänhet.
Flertalet kvinnojourer
bedriver sålunda
arbete och fyller härigenom en viktig funktion genom att dela
även ett utåtriktat
med sig av sina erfarenheter.
Jourerna fyller också en mycket viktig funktion
genom att ge stöd och hjälp
enskilda kvinnor.
Sedan slutet av 1970-talet har kvinnojourrörelsen
byggt upp
verksamhet
kvinnor
över hela landet. Jourerna ger stöd
en omfattande
som
på olika sätt utsätts för övergrepp av män, och år 1993 fick kvinnojourerna
ta
emot mer än 37 000 samtal från utsatta kvinnor.
Antalet
lemmar

i Sverige

kvinnojourer

i Riksorganisationen

uppgår

i dag till

för kvinnojourer

133. Av dessa är 122 med-

i Sverige ROKS,

som bildades
år 1984. Riksorganisationen
bedriver opinionsbildning
mot våld och förtryck av
kvinnor.
Den bevakar olika utredningar,
och har
fungerar som remissorgan
vidare

till

uppgift att initiera och verka för att forskning
intresseområden.
Organisationens
medlemmar

jourernas
både

från

Sverige

och utlandet

samband

med utbildning

utveckla

de enskilda

och medverkar

vid

bedrivs

inom

kvinno-

tar emot studiebesök
olika konferenser
och i

av varierande

medverkar
till att
slag. Organisationen
och service till olika
genom konsultstöd
och genom en handbok för kvinnojourjourer, genom utbildning av jourkvinnor
sarbetet. ROKS ger också ut en medlemstidning.
ROKS
verkar

kvinnojourerna

och religiöst
är en partipolitiskt
våld och förtryck
av kvinnor

obunden,

mot

jämställdhet

på alla plan i samhället.

samt

för

ideell

organisation,

kvinnors

frigörelse

som
och

ROKS

könsanser att kvinnomisshandel,
handel, våldtäkt,
incest och andra sexuella övergrepp,
tillsammans
med pornografi,
konsekvenserna
i samhället.
är de yttersta
Den
av kvinnoförtrycket
skillnad som finns mellan de olika formerna av detta förtryck är en gradskillnad

och inte en artskillnad.
likhet med de enskilda

Enligt

sina stadgar

kvinnojourerna,

skall

verka

ROKS
mäns

i feministisk
våld,

anda,

förtryck

i

och

mot
och barn samt arbeta mot manlig dominans
och överav kvinnor
ordning. Förutom årsmötet, som är ROKS högsta beslutande organ och där en
från varje kvinnojour har rösträtt, består ROKS av en styrelse, som
representant

förnedring

finns i Stockholm,
där en
organ. Kansliet
arvoderad ordförande
och en heltidsanställd
förbundssekreterare
är verksamma.
1989 uttalade riksdagen Socialutskottet,
med anVåren
1988/89:SoU20,
är organisationens

verkställande

av ett antal motioner om en förstärkning
av stödet till kvinnojourerna,
dessa
bedrev
värdefullt
socialt
arbete
med
att
ett
att stödja och hjälpa utsatta
Även
kvinnor
i olika sammanhang.
mansjourerna
gjorde enligt utskottets upp-

ledning

en viktig insats genom
med sin aggressivitet.
Utskottet

olika sätt hjälpa män att komma till rätta
ansåg att en utvärdering av såväl kvinnojourerverksamhet
borde komma till stånd. Utvärderingen

fattning

att

nas som mansjourernas
borde enligt utskottet omfatta

jourerna
anförde

i landet och vilka
gav riksdagen

en kartläggning av det stöd som utgick till de olika
insatser som planerades för framtiden.
Vad utskottet

regeringen

till känna. Påföl j ande år uttalade

riksdagen att
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Frivilliga

borde överväga

regeringen
7.3.5

om kvinnojourernas

7.3.2

och

organisationer

våld

mot

kvinnor

till
en resursförstärkning
ekonomiska
förhållanden.

Socialstyrelsens

rapport

om

kvinnojourerna

se avsnitt

kvinnojourerna

av riksdagens uttalande våren 1989 fick Socialstyrelsen regeringi Sverige. Kartläggningen
att kartlägga kvinno- och mansjourerna
även i förhållande
redovisa vilken verksamhet som bedrevs vid jourerna,

Med anledning
ens uppdrag
skulle

basfakta om antal medtill kvinnor
som varit utsatta för övergrepp,
redogöra för det
skulle
vidare
Kartläggningen
och hjälpsökande
m.m.
samarbetet
stöd som utgick till de olika jourerna samt särskilt uppmärksamma
1990
den
kartläggning
redovisade
år
Socialstyrelsen
med socialtjänsten.
som

till

barnen

lemmar

Kartläggningen
verksamhet.
av bl.a. de ideellt drivna kvinnojourernas
1990:38.
återfinns
i SoS-rapport
År 1990 fanns det 112 kvinnojourer
Av samtliga
med totalt 9 500 medlemmar.

företagits

mellan

Socialstyrelsens

enkät.

Jourerna

hade i

arbetade
19 medlemmar
av vilka i medeltal
aktiva
varierade
antalet
dock
och
stora,
var
1 600 aktiva i de jourer som besvarat Socialstyrelsens

per jour
Variationerna

84 medlemmar

medeltal
aktivt

besvarat

hade 78 procent

kvinnojourer

i jourarbete.

5 och 70. Drygt

oavlönat
16 timmar
per månad
var och en grovt uppskattat
skulle det,
stödarbete. Om motsvarande arbete skulle utförts av socialsekreterare
kr.
50
miljoner
enligt Socialstyrelsens
rapport, ha kostat kommunerna
ca
enkät

ägnade

till hands och vara ett stöd för enskilda kvinnor som utsatts
förutsättningar
arbete. Kvinnojourernas
krävande
för övergrepp
är ett
att utföra
och
många
detta arbete varierade. Hälften av jourerna saknade anställd personal
hade bara en anställd på deltid. Den vanligaste anställningsformen
var anställAtt ständigt

finnas

Under

ning med lönebidrag.
varierade

också.

Jourerna

vilka

tider

kännetecknades

på jouren
någon person var tillgänglig
dock enligt Socialstyrelsens
rapport

De som arbetade på jourerna drevs ofta av ett
vilket beskrevs som en positiv kraft men också ökade
personligt engagemang,
lokaler.
risken för utbrändhet.
Många jourer saknade ändamålsenliga
hade tillsamredovisning
i
Socialstyrelsens
finns
med
De kvinnojourer
som
av att de var mycket

tillgängliga.

20 000

mans närmare
1 500 kvinnor

och 1 000 barn bereddes

eller längre tid.

av de hjälpsökande
jourerna.

Kvinnor

av fysiska,

också

till

stödet

av barnen var under sju år. I genomsnitt var
invandrarkvinnor,
var stora
men Variationerna
av sina män är som regel utsatta för en
J ourerna vänder sig
övergrepp.
erbjuder
Jourerna
och trakasseras
män.
av

psykiska och sexuella

som förföljs
såväl praktiskt
kvinnor

kvinnor

hjälpsökande

under

för övergrepp

som utsätts

kombination

övernattning

ett år. Ca
och boende under kortare

kvinnor

Ca två tredjedelar

15 procent
mellan

med hjälpsökande

kontakter

som jourerna

erbjuder

stöd. Det viktigaste
som psykologiskt
är skyddat
misshandlade
och hotade kvinnor

Frivilliga

boende.

Enligt

och

organisationer

Socialstyrelsens

redovisning

våld

mot

hade 85 jourer

kvinnor

tillsammans

161

396

platser

och barn. Det var tydligt
som de kunde erbjuda kvinnor
att antalet
platser ändå var otillräckligt
eftersom totalt 421 kvinnor år 1989 hade awisats
från jourerna på grund av platsbrist.
Övernattningsplatsernaär till för att erbjuda kvinnor

så
som utsätts för våld ett akut boende. Tanken är att kvinnorna
skall kunna flytta vidare till annat boende, eventuellt
snart som möjligt
med
fortsatt stöd från jouren. Många kvinnor bor alltför lång tid i jourernas lägenheter, ibland mer än ett halvår. Detta beror ofta på en svår situation på bostadsmarknaden.
störande

Kvinnan

och våldsam.

samtalsgrupper

kan dessutom

ha blivit

"svartlistad"

Några jourer

erbjuder

psykologkontakt

eller Stödgrupper,

sexuella

övergrepp

givning.

De stöder kvinnorna

exempelvis

i barndomen.

för kvinnor

Många jourer

i deras kontakter

erbjuder

om

mannen varit
och några har

som varit utsatta för
också juridisk
råd-

med rättsväsendet

och med andra

samhällsinstanser.

En av hörnstenarna
i kvinnojourernas
arbetssätt är att ge hjälp
till Självhjälp, en annan att den hjälpsökande alltid skall bli trodd. Andra viktiga
principer
och systerskap.
är ömsesidighet
eller psykoterapeuter
Psykologer
kan också fungera som handledare för jourkvinnorna.
till

detta.

krävande

De jourer som haft sådan möjlighet var ofta mycket positivt inställda
Vissa menade att handledning
för att orka med det
är en förutsättning
arbetet i jouren.

För att kunna ge utsatta kvinnor bra hjälp är jourerna
samarbete
med flera olika instanser.
Jourerna

rande

socialtjänsten,
Samarbetet

polisen,

advokater,

bostadsförmedlingen

beroende
samarbetar

av ett fungebl.a. med

och andra kvinnojourer.

uppfattades

i många fall som mycket bra, men viss kritik framkom.
Bl.a. kan brist på kunskap hos olika samhällsinstanser
medföra att en kvinna
och andra övergrepp
inte får den hjälp hon besom är utsatt för misshandel
höver.
Bristen på kunskap och inlevelse kan också innebära att kvinnan
blir
bemött

på ett kränkande
jourer upplevde

sätt. Den viktigaste

Samarbetspartnern
är socialtjänsten.
de
dit
och
avstjälpningsplats
socialtjänsten
att
var en
även andra
hänvisade kvinnor,
de
inte
kunna
själva ansåg sig
hjälpa.
som
Socialtjänsten
överlät i många fall hela ansvaret för kvinnan och hennes barn till
Många

jourerna,

och i vissa fall krävde

socialtjänsten

orimlig

service.

Kvinnojourerna

är beroende

av att också samhället utvecklar sitt stöd till kvinnor som utsätts för
våld. Ett flexibelt
och obyråkratiskt
handlande kan vara betydelsefullt
för en
Ökad
kvinna som tagit det svåra steget att söka hjälp.
kunskap om mekanismerna bakom
samarbetet.

kvinnomisshandel

våld mot kvinnor
skulle underlätta
utgör i allmänhet ingen resurs för kvinnor
framgår det. Många jourer uppfattade sålunda att samarbetet
som misshandlats,
var dåligt, såväl med barn- och ungdomspsykiatriska
som med vuxenpsykiatriska kliniker.

Samtliga
den

Den psykiatriska

jourer

i samhället.

och

annat

vården

arbetar också på olika sätt med att påverka olika missförhållanEn viktig uppgift för jourerna
kunskap om
är att förmedla

och

organisationer

Frivilliga
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våld

mot

kvinnor

som utsätts för
som möter kvinnor
och sociala linjer
våld. Sådan kunskap saknas inom de flesta värdutbildningar
Tio jourer drev
Socialstyrelsens
rapport.
enligt
på gymnasie- och högskolan,
där
vilken fungerade som en samlingspunkt
caféverksamhet
man fick kontakt
kvinnomisshandel

med

till

Flera

allmänheten.

utåtriktat
da kvinnor

olika

yrkesgrupper,

jourer

att arbeta
uppgav att de inte hade möjlighet
som de skulle vilja. Det direkta stödet till enskil-

i så stor utsträckning
tog all tid och kraft.

borde
kunskap i större utsträckning
ansåg att kvinnojourernas
till personalgrupper,
och utbildning
kunna utnyttjas för information
som möter
med
det stora
kontakt
sin
mångåriga
Genom
våld.
för
kvinnor
som utsatts
till
utvecklats
kvinnojourerna
har
experter
kvinnor
utgör
problem som våld mot
för
kunskapsutROKS skulle kunna utgöra ett naturligt centrum
på området.

Socialstyrelsen

våld mot kvinnor och utgöra en viktig länk mellan forskVidare skulle ROKS i större utsträckning
ansåg Socialstyrelsen.
enskilda jourer,
och
fungera som konsulter
arbete
behöva bedriva uppsökande
blir
jourkvinnorna
grund
bl.a. för att förhindra
att jourer läggs ned på
av att

veckling

på området

ning och fält,

utarbetade.
hade ett stort behov av förbättansåg vidare att kvinnojourerna
kvinnor som blivit missbra
hjälp
erbjuda
kunna
stöd
för
att
rat ekonomiskt
kvinnor.
Det statliga stödet till
barnen till dessa
handlade och inte minst
ROKS uppgick vid tiden för Socialstyrelsens kartläggning till ca en miljon kr

Socialstyrelsen

resurser till ROKS i form av ett
borde Socialstyrelsen
Därutöver
utgå.
ges
rejält organisationsbidrag
exempelvis för att kunna stödja
medel för utveckling,
möjlighet
att förmedla
i ROKS. Det kan bl.a. gälla invandrarorganisationer,
som inte är medlemmar
ansåg det önskvärt att de jourer som
Socialstyrelsen
organisationer.
kvinnornas
i varje fall på deltid. För
minst
två
anställa
kunde
det
har behov av
personer,
och lämna jourarbeutbrända
bli
skall
att inte de ideellt arbetande jourkvinnorna
därför
Jourerna behöver
resurser för att
tet behöver de stöd och uppmuntran.
bedömde

per år. Socialstyrelsen

att utökade

borde

Vidare borde socialtjänsten kunna erbjuda kvinnojourutbildningar,
delta
i
som kan vara aktuella för deras arbete.
erna att
Socialtjänsten måste enligt Socialstyrelsen också självfallet behålla ansvaret för
hjälp, har behov av socialtjänstens
kvinnojourernas
de kvinnor
som, förutom

kunna anlita handledare.

stöd. Framför

allt gäller det kvinnor
skulle

som har barn. För att underlätta samarbetet
Socialkunna utse en kontaktperson.

socialtjänsten

med kvinnojourerna
med representantill en samarbetsgrupp
tjänsten skulle också kunna ta initiativet
ter för olika myndigheter.
utför ett mycket
ansåg Socialstyrelsen att kvinnojourerna
Sammanfattningsvis
komplement till samarbete, som utgör ett värdefullt
omfattande och kvalificerat
Jourerna stöder på ideell bas kvinvård och hjälpverksamhet.
hällets offentliga
nor som av olika

skäl inte vill

ha kontakt

med samhällets

hjälpinstanser.

Efter-

Frivilliga

organisationer

och

våld

mot

kvinnor

och hotade kvinnor inte har utvecklats inom den
som bra hjälp till misshandlade
sektorn får de dessutom ofta ta ett ansvar som borde vila på samhället, sägs det vidare i Socialstyrelsens
rapport.

offentliga

7.3.3

Några

andra

svenska

rapporter

om

kvinnojourer

Dilemman

i frivillig/barer
exemplen kvinno- och brottsojferjourer
är namnet
från sociologiska
på en rapport
institutionen
vid Lunds universitet
Malin
Åkerström, december 1990. Av rapporten framgår bl.a. följande. Föreningarbetonades ursprungligen
starkt och sågs som ett värde
nas ideella verksamhet

i sig. Den garanterar ett oberoende från etablerade samhällsinstanser
och skyddar de hjälpsökande från insynsmöjligheter.
Att driva föreningarna
helt på ideell
basis har emellertid
visat sig vara svårt, och jourerna har därför blivit beroende
av finansiellt
har medfört

stöd utifrån. Behovet av en ordnad ekonomi och anställd personal
måst söka pengar hos olika institutioner.
att kvinnojourerna
Dessa
har sedan ställt krav på redovisningar
och regleringar av medlens användning.

Kvinnojourerna

i rapporten utifrån två olika inriktningar.
I det ena
kvinnor,
i det andra
man på att hjälpa enskilda hjälpsökande
fallet handlar det om att synliggöra männens förtryck och att medvetandegöra
kvinnor.
De olika inriktningarna
inom jourerna har haft betydelse för det sätt

fallet

beskrivs

fokuserar

som de arbetat
liskt samhälle,
problem.

på. Vissa har sett misshandeln
som ett resultat av ett patriarkaoch det problem som skall lösas blir ett i grunden politiskt
Andra sägs ha fokuserat sitt intresse på kvinnornas
omedelbara
situa-

tion.
De jourer

har enligt rapporten ofta
som inriktar sig på de enskilda kvinnorna
andra
socialvårdande
institutioner;
de har professionell
som
perso-

organiserats
nal, formella

hierarkier,

arbetsbeskrivningar,
kategorisering
medföljer

byråkratiska
manualer

procedurer,

och

regler

för

formellt

arkiverande,

formella

samt formaliserad
följs olika regler som

personalen

och behandling

Dessutom
av klienterna.
ställs
från
olika
eller professionella.
anslagsgivare
De
som
motsätter sig tendenser till professionalisering
och byråkratise-

de krav

andra jourerna

ring.

Inom dessa betonas jämlikhet,
det icke-professionella,
det informella
och
och
filosofi.
icke-byråkratisk
organisation
Idealet
där
de
kvinnor
är
en
att
som
sökt hjälp själva skall driva jourerna på en jämlik basis med personalen och de

frivilliga

medlemmarna.

synsätten

och

Enligt

som ett exempel
kvinnor
hjälpsökande

finns en konflikt
mellan de olika
rapporten
nämns frågan huruvida
bör
kvinnojourerna

eller inte. Ur ett
att göra en polisanmälan
perspektiv ses en polisanmälan utifrån de konsekvenUr ett annat perser - även negativa - den kan ha för den enskilda kvinnan.
spektiv gäller det att synliggöra
våldet mot kvinnor
i samhället,
oavsett de
kortsiktiga
konsekvenserna
för den enskilda kvinnan.
uppmana
individorienterat

vårdande

Kvinnojourskunskap

översikt
- en

av kvinnojourernas

kunskap om sexualiserat
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och våld

organisationer

Frivilliga

kvinnor

mot

är en rapport som utkom våren 1994 Folkspeglad mot aktuell forskning
är att göra en
Syftet med rapporten
1994: 10, Stina J effner.
besitter
kvinnojourer
Sveriges
våld
sexualiserat
översikt av den kunskap om
som
i
ämnet.
och att spegla denna kunskap mot en del av den aktuella forskningen
våld,

hälsoinstitutet

viktigaste
En av kvinnojourrörelsens
bl.a. följande.
framgår
erfarenheter
är att kunskap byggs upp ur de gemensamma
som
och
dem
kvinnojourerna
arbetar
på
mellan
dem
Relationen
har.
kvinnor
som
dem". Tvärtom
som söker jourernas hjälp bör inte beskrivas i termer av "vi och
kan ge varandra styrka. Det
är en av grunderna för verksamheten
att kvinnorna

Av

rapporten

hörnstenar

kvinkanske viktigaste uppgift är att giltiggöra
att kvinnojourernas
definiera
kvinnor
Med att giltiggöra menas att man hjälper
att
nors erfarenheter.
och
erfarenheter
synliggörs,
vad de varit med om. Kvinnornas
eller omdefmiera

sägs vidare

problem blir möjlig. Ett problem som diskuteras inom
en lösning av kvinnornas
skall vara avlönat eller inte.
kvinnojoursarbetet
kvinnojourerna
är huruvida
fram.
förs
arbete
avlönat
såväl
för
Argument
som emot

1994

7.3.4
År

1994 uppgick

års

statistik

antalet

kvinnojourer

till

1994 ingår 98 jourer.

uppgick

årsarbetskrafter.

hade tillsammans

Gävleborgs,
och

Östergötlands län.

medlemsstatistik

8 159 medlemmar.

för

år

Antalet

hade anställd
8 och ca 700. I den mån jourerna
hade 4,1
jour
oftast till en eller två. En
antalet årsarbetskrafter
De jourer som ingår i ROKS statistik hade tillsammans
ca 75

varierade

medlemmar

personal

Dessa jourer

har gått samman i
Hallands,

131. Vissa jourer

och länsjourer finns nu i Kopparbergs,
länsföreningar,
Västerbottens
Norrbottens,
Skaraborgs, Södermanlands,
i Väst. I ROKS
En länsjour benämns Kvinnojourerna
mellan

årsarbetskrafter.
År 1993 hade

totalt 37 307 stödjande samtal med utsatta
101 kvinnojourer
År
antal 30 422. År 1994 hade 86 kvinnojourer
1992 var motsvarande
kvinnor.
advokat,
polis m.fl. Antalet
socialtjänst,
drygt 72 000 samtal med kvinnor,
till 12 890. 1 537
1994
år
kontakt
med
uppgick
hade
kvinnor
jourerna
som
kvinnor

med 1 292 barn fick skyddat boende hos jourerna.

kvinnor

och barn tillbringade

Antalet

polisanmälningar

hos kvinnojourerna

som kvinnojourerna

uppgick

noterat

Det antal nätter
till

uppgick

drygt
till

som
48 000.

sammanlagt

738.

7.3.5

Endast två kvinnojourer
J ourhemmet

nojouren

ekonomiska

förhållanden

har kommunalt

huvudmannaskap.

Kvinnojourernas

för Kvinnor

i landet,

i Sverige

i Göteborg,

och Jourhemmet

Det gäller

kvinsom länge var den enda kommunala
Dessa jourhem är
för kvinnor i Stockholm.

Frivilliga

fristående

enheter,

jourer

utgörs

bidrag

från

organisationer

skilda från kommunernas

av ideella organisationer,
den offentliga
sektorn.

och våld

Övriga kvinno-

socialtj änst i övrigt.

som dock
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kvinnor

mot

i allmänhet

är beroende

av

1990 uttalade

riksdagens socialutskott
1989/90:SoU 17 att kvinnojoursocialt
arbete
angeläget
ett
genom att bistå kvinnor
som utsätts för
i hemmet. Kvinnojourerna,
arbetar ideellt,
som i stor utsträckning
för misshandlade
kvinnor
och deras barn samt hjälp och
erbjuder en tillflykt
stöd för kvinnor
när de vill ta sig ur eller förändra en många gånger outhärdlig
Våren

erna utför
övergrepp

livssituation.

Utskottet

ansåg att det fanns anledning att överväga
stöd till kvinnojourerna
och deras riksorganisation

mer permanent
skulle kunna fullgöra

och utveckla

sin verksamhet.

Utskottet

ett ökat och
för att dessa
hänvisade till den

gjorde och ansåg att regeav kvinnojourerna
som Socialstyrelsen
borde överväga hur en resursförstärkning
skulle ske. Riksdagen följde

kartläggning

ringen

utskottet.
Sedan budgetåret

med ca fem miljoner kr årligen för
bedriver
lokalt och
kvinnojourerna
som
till vissa andra organisationer
bl.a. invandrarorganisationer
stöder
- som
kvinnor.
misshandlade
Av det totala bidraget har medlen för kvinnojourernas
stöd till

lokala

ROKS,

1992/93

till

utgår statsbidrag

utvecklingsarbete

under budgetåret 1994/95 uppgått till tre miljoner kr.
ROKS
i enlighet med vissa riktlinjer
av
som Socialstyreltill
har inte utgått under
invandrarorganisationer
Något bidrag

utvecklingsarbete

Medlen

har fördelats

sen meddelat.
budgetåret.

erhåller

Härutöver
1994/95

till

uppgår

verksamhet
De enskilda

ROKS

bidrag,
årligen
ett statligt
som för budgetåret
kr från anslaget till kvinnoorganisationernas
centra1993/94:100,
bil. 14, E5.

197.520

prop.

kvinnojourerna

na. De flesta jourer
Av Socialstyrelsens

uppbär dessutom

får kommunala

bidrag

SoS-rapport

rapport

inte hade pengar till annat än fasta utgifter,
för jourernas
är nödvändiga förutsättningar

ekonomiskt

stöd från kommuner-

men bidragens storlek varierar.
1990:38 framgår att de flesta jourer

hyra, telefon m.m., som
arbete. Det betyder att många jourer
inte hade möjlighet att erbjuda sina medlemmar och anställda utbildning.
Resurhunnit
fanns
inte
och
i
håll
många
de
lägenheter
förnya
att renovera
ser
som på
bli nedslitna.
och barnen
De jourer som ville utveckla sitt arbete med kvinnorna
dvs. löner,

kunde ha mycket

svårt att få fram pengar till detta, påpekades det. Många jourer
att de arbetat under stark press i många år med alltför många hjälpsökande kvinnor
utan tillräckliga
resurser och utan stöd från samhället. Detta har
medfört
har lämnat stödarbetet,
framgår det vidare.
att många jourkvinnor

upplevde

Enligt

1994

års statistik

bidrag

med knappt

erhåller

kommunala

kr. En kvinnojour

erhåller

21 miljoner

kr.

bidrag varierar
kan erhålla

kvinnojourerna

tillsammans

I den mån kvinnojourerna
detta mellan

kommunala

överhuvudtaget

5 000 kr och ca 2,1 miljoner
Vissa kommubidrag från flera olika kommuner.
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och våld

organisationer

Frivilliga

mot

kvinnor

Vidare erhåller joureröverhuvudtaget.
ner ger inte bidrag till någon kvinnojour
4,2 miljoner
sammanlagt
med
från
landstingen,
från
håll,
bl.a.
bidrag
annat
na
kr.
Beloppet
Våren 1994 erhöll ROKS ett engångsbelopp från Arbetslivsfonden.
av anställda och styrelsesom inriktats på kvinnojoursunder hösten 1994
fyra orter

till 930 000 kr och har använts för utbildning

uppgick

Kursverksamheten,

i kvinnojourerna.

medlemmar

bedrevs

kunskap och olika organisationsfrågor,
i landet.

7.3.6

Beskrivning

några

får exemplifiera

kvinnojourer

Några olika

och inte minst ekonomiska

tillgänglighet
är Alla

av

Kvinnors

en jämförelse

Hus i Stockholm

mellan

två kvinnojourer

olika

kvinnojourer
när det gäller storlek,
De jourer som beskrivs nedan

ytterligheterna

resurser.
och Kvinnojouren

i Södermanlands

i Ronneby.

Vidare

görs

län.

obunden förening som
är en ideell, partipolitiskt
vilka
har 675 medlemmar,
ca 100 arbetar aktivt
av
för
föreningens lokaler
betalar
hyran
Kommunen
i olika delar av verksamheten.
samt löner till de anställda. Två kvinnor är anställda på dagtid. De kommunala
kr. Huset får också medel från landsbidragen uppgår till totalt 2,1 miljoner

Alla

Kvinnors

bildades

Hus i Stockholm

år 1978. Föreningen

för att kunna ha en terapeut anställd på halvtid. Arbetet i huset är i första
för kvinnor som är utsatta för våld, men också
hand inriktat påjourverksamhet
verksamhet.
En kväll i veckan hålls Öppet-hus.
på öppen kulturell

tinget

Alla som
ett 50-tal kvinnor av vilka flera är juristutbildade.
studiecirkel.
I jouren arbetar man
har gått igenom en förberedande
och besök varje kväll mellan kl.
två och två. J ouren är öppen för telefonsamtal
kostnadsfri.
18.00 och 21.00. All hjälp är
I jouren

arbetar

sitter jour

bostad i huset,
som har utsatts för våld eller hot kan få en tillfällig
med
40
kr
med
barn.
kvinnor
Hyra
för
17
har
plats
tas
ut
per bädd och
som
Kvinnor
med
månader.
flera
och
dagar
mellan
varierar
några
natt. Boendetiden
inte
kan
dålig psykisk kondition
eller alltför
missbruksproblem
tas emot på
Kvinnor

jourhemmet.
polis, advokat,
erbjuder hjälp med att kontakta socialsekreterare,
Man kan också erbjuda viss terapeutisk hjälp. Samarbetet med olika
fungerar bra, anser man. I huset finns ett daghem för barnen till
myndigheter
verkstad,
Dessutom finns en välutrustad
kvinnor
som
som bor på jourhemmet.
Jourhemmet

läkare m.fl.

Kvinnorna
erbjuds att delta
sorters hantverk.
Hus tar emot ca l 600 besök eller samtal från
kvinnor
varje år. Ett 50-tal kvinnor med barn bor i huset under sammanlagt ca
3 000 nätter. Av de boende är ca 50 procent invandrarkvinnor.
Kvinnorna
har rätt att vara anonyma. Det
Målsättningen
är hjälp till självhjälp.

ger många möjligheter
Alla
i samtalsgrupper.

till

olika

Kvinnors

Frivilliga

skrivs

organisationer

men i övrigt

dagboksanteckningar

ing. Man har inte tillräckliga

resurser

och

våld

mot

sker ingen registrering
för att kunna bedriva

kvinnor

eller journalför-

någon uppföljande

verksamhet.
i Ronneby bildades

i slutet av 1970-talet. Föreningen har 16 med10
aktivt
i jourarbetet.
till en
deltar
Jouren har tillgång
varav ca
betalar hyra och el. Dessutom
får
lägenhet om tre rum och kök. Kommunen
med ca 20 000 kr om året.
jouren bidrag från kommunen

Kvinnojouren
lemmar,

När man ringer till jouren tas man emot av en telefonsvarare,
som hänvisar
till den kvinna som har jour. Fredag och lördag natt mellan kl 19.00 och
8.00 är jourens ordinarie telefonpassningstider,
och då är det alltid en jourkvintar emot samtalen. Allt arbete sker ideellt.
na, som personligen
År 1994 tog kvinnojouren
Tolv kvinnor
emot 50 samtal från utsatta kvinnor.

vidare

och sex barn bereddes tillfälle
till skyddat boende under sammanlagt 53 nätter.
Kvinnorna
betalar inte någon avgift för boendet.
Någon registrering
av de
kvinnor
som tar kontakt med jouren sker inte. De har rätt att vara anonyma.
I Södermanlands

län finns fem kvinnojourer.

En av jourerna ligger
När det gäller invånarantalet

i Nyköping

och en annan i Katrineholm/Vingåker.
är skillnaden mellan områdena inte särskilt stor. Nyköping har ca 48 000 invånare och
Katrineholm/Vingåker
har ca 43 000. De ekonomiska
bidragen skiljer sig dock

kraftigt.

erhåller

Nyköpingsjouren

under totalt 62 gästnätter

i jourens

39 kvinnor

med barn under

7.3.7

Kvinnojourerna

totalt

ca 555 000 kr och Katrineholm/
Båda jourerna disponerar över en
med barn
bodde år 1993 sju kvinnor

sammanlagt

ca 75 000 kr i kommunala
Vid Katrineholmsjouren
jourlägenhet.

Vingåker

bidrag.

lägenhet.

I Nyköpingsjourens

lägenhet bodde

994 gästnätter.

i de nordiska

länderna

Mer
I de nordiska länderna fanns det år 1994 sammanlagt ca 240 kvinnojourer.
för kvinnojourer
än hälften finns i Sverige. Den första nordiska konferensen
6 kristelefoner
hölls i februari
1994 i Norge. I Norge finns ca 50 kvinnojourer,
och 13 särskilda

bidragen
79 miljoner
storleken
håll,

stödcentrum

för incestoffer.

Statsbidragen

och de kommunala

drygt
dessa centrum uppgick för budgetåret 1994 till sammanlagt
norska kr, varav hälften utgjorde statliga bidrag. Statsbidraget följer
och annat
på de bidrag som de olika jourerna erhåller från kommunalt

till

och utgör

1995 uppgår

alltid

50 procent

av de totala

etablerings-

och driftsutgifterna.

För budgetåret
av kommunen.
knappt 42 miljoner norska kr.

budget måste dock ha godkänts

Kvinnojourens

de statliga

bidragen

till

som är Nordens största, har 26 anställda med varierande utbildning
och bakgrund.
Hemmet har 56 bäddar, och den tid utsatta
kvinnor
vistas på kvinnojouren
varierar mellan två veckor och flera månader.
Kvinnocentrumet

i Oslo,
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och

organisationer

våld

mot

kvinnor

har ett etablerat
Centrumet
Ca en tredjedel av de boende är invandrarkvinnor.
De
socialtjänst
samarbete med polis, advokater,
samt hälso- och sjukvården.
utgörs av
för en bra verksamhet
hinder och svårigheter
som man redovisar
avsaknaden av proverksamhet,
begränsade möjligheter
att bedriva utåtriktad
fessionell

för kvinnornas

verksamhet

och psykiatrisk

med psykologisk

barn samt svårigheter

att etablera

kontakt

expertis.

med 34 kvinnojourer.
Många av jourerfinns en landsorganisation
Även
och Färöarna
Grönland
Island,
i
Finland,
på
na har anställd personal.
Ett framtida nordiskt samarbete mellan de olika
finns kvinnojourer/kvinnohus.
I Danmark

planeras.

kvinnojourerna

7.4

exempel

Några

för

betydelse

av

på

annat

kvinnor

arbete

frivilligt
som

utsätts

för

våld
7.4.1

Brottsofferjourerna

bildades år 1984. Det var brottsofDen första nu verksamma brottsofferjouren
Brottsi Södertälje.
Där har även den centrala riksorganisationen
ferjouren
Sedan
sitt
1988
säte.
bildades
år
Riksförbund
BOJ,
offerjourernas
som
slutet
snabbt vuxit i antal. I
mitten av 1980-talet har brottsofferjourerna
av år
i Sverige och 38 var under uppbyggnad. År
1990 farms det 23 brottsofferjourer
1993 fanns det 66 lokala jourer runt om i landet och år 1994 fanns det 83

stycken. Ytterligare
ett 15-tal håller nu
minst en jour i varje polisdistrikt.

att bildas.

Målet

har varit

att etablera

och hjälpa brottsoffer.
arbetar man med att informera
arbete. Förebrottsofferjourernas
aktivt
i
de
olika
deltar
500
1 400-1
personer
med
kontakter
och
har
brottsoffren
ningarna utbildar stödpersoner,
som hjälper
försäkringsbolag,
kuratorer, psykiatriska mottagningar,
kommunens socialtjänst,

brottsofferjourerna

Vid

lås-

och larmrådgivare

arbetar
brott

oftast

m.fl.

De flesta

med uppsökande

stödpersonerna

verksamhet.

De får

känslor,

Jourerna

om anmälda
Stödpersonens

och de tar därefter kontakt med brottsoffren.
sina
att formulera
är i första hand att lyssna och att hjälpa brottsoffren
för fortsatt
upplevelser och bekymmer, att upprätthålla en telefonjour

från polisen,

uppgift

är kvinnor.

information

samverkan

och rådgivning,

samt att vid behov
medicinsk
expertis.

hänvisa

inför rättegången
att lämna stöd och information
eller förmedla
hjälp från social, juridisk eller

till

Den första

kontakten

tas genom brev, vari
inte hör av sig
Om brottsoffret

med brottsoffret

att höra av sig till en stödperson.
leder sedan oftast
ringer stödpersonen
upp offret efter några dagar. Kontakten
villkor.
brottsdrabbades
den
kontakt
sker
på
till ett Sammanträffande,
men all
offret

erbjuds

Frivilliga

I första

hand

misshandel,

brottsofferjourerna

olaga hot, ofredande,

mot

kvinnor

169

beträffande

några uppgifter

frekvensen

av
har
men ett insamlande av material för statistisk bearbetning
uppgift från BOJ beräknar man att andelen kvinnor som utsatts
slag uppgår till mellan 20 och 50 procent av det totala antalet

brottstyper,

påbörjats.

våld

personer,
som varit utsatta för
Brottsoffereller väskryckning.

rån, inbrott

har ännu inte sammanställt

jourerna
olika

kontaktar

och

organisationer

Enligt

för våld av olika
brottsoffer
som jourerna
till en kvinnojour.

får kontakt

med. I många fall slussas kvinnorna

vidare

I många brottsofferjourer
till

uppgift

samhällets

finns också en brottsofferassistent.
Denna har bl.a.
att vägleda och utbilda stödpersonerna
samt etablera kontakt med
olika stödorgan och utveckla jourens verksamhet.

BOJ är anslutet till den internationella
Victim

organisationen

The European

Services,

som arbetar enligt Europarådets rekommendationer
kvalitativa
behandling av våldsoffer
oavsett hemland.
Sedan år 1989 har BOJ erhållit statliga bidrag för sin verksamhet.

Forum

for

om högsta
För bud-

1994/95 uppgår bidraget till en miljon kr. Dessa medel används framför
allt för att stödja framväxten
Vissa brottsofferjourer
av lokala brottsofferjourer.
får också kommunalt
stöd till sin verksamhet,
varierar
bidragen
kraftigt.
men

getåret

I propositionen

1993/94:143

prop.

pekades att sådana organisationer
vända sig till brottsofferfonden

påom inrättande
av en brottsofferfond
som stöder brottsoffer,
som t.ex. BOJ, skall
med begäran om bidrag.
För att underlätta

till den nya ordningen och för att förbundet skulle kunna planera sin
ansåg dock regeringen att medel skulle anslås även för budgetåret

övergången
verksamhet
1994/95.

Riksdagens

justitieutskott

har flera

gånger

uppgå till

en sådan nivå att det blir möjligt
vid brottsofferjourerna.
utvecklingsarbetet

enligt utskottet i att de bygger
ett ideellt
och på att de inte har det författningsreglerade
1993/94:JuU25
måste ha. Justitieutskottet
ökade
talade

resurser
utskottet

brottsofferjourer

Stockholms

och frivilligt

styrka

ligger

mänskligt

stöd till olika
till

olika

av brottsofferorganisationer
som

former

ideella

Stadsmission

-

"Att

hjälpa

där

ingen

hjälper"

Stadsmission

antal sociala

förhållningssätt

och kvinnojourer.

Stockholms
annan

stort

Brottsofferjourernas

engagemang
som myndigheter
avstyrkte våren 1994 en motion om
till brottsofferjourer,
och kvinnohus.
Härvid
kvinnojourer
utbl.a. att ett av huvudsyftena med den nya brottsofferfonden
var

till ekonomiskt
att skapa ökade möjligheter
inriktad
verksamhet,
bl.a. i form av bidrag

7.4.2

uttalat att bidraget till BOJ bör
att fortsätta uppbyggnaden
av och

är en fristående
Stiftelsen
verksamheter.

stiftelse,
omsätter

för ett
som är huvudman
200
kr
miljoner
per år.
ca

Frivilliga
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Stadsmissionen

av offentligt
Stadsmissionens

är beroende

När det gäller

för stort.

våld

och

organisationer

kvinnor

mot

stöd men anser att detta beroende är
utförs i princip
sociala verksamheter

strävan
för sitt arbete. Stadsmissionens
av anställda, med utbildning
Man
och
där
behov
uppstår".
sviker
välfärdsstaten
till
hands
där
är "att finnas
utformoch
inriktning
socialtjänstens
är kritisk
mot delar av den kommunala
allt arbete

och formalism.
ning, som man menar kännetecknas
av stelbenthet
också uttalat kritik mot den politiska oviljan att satsa mer långsiktigt
i samhället,
såsom hemlösa kvinnor och män.
utslagna grupperna
Stadsmissionen

driver

Dessa kvinnor

har

när de blir avvisade
Kvinnohuset
de eller

för hemlösa
en härbärgesverksamhet
där beskrivs bl.a. enligt följande.

bl.a.

Verksamheten

Stockholm.

egentligen
från Hvilan,
störda

i

ingen annanstans att ta vägen än till oss,
som är socialtjänstens kvinnohärbärge.

Stadsmissions

Stockholms

man kan
socialdistrikt.
något
ställe

kvinnor

är inte att tänka på, for där är inte missbrukanbåda
och oftast har de
välkomna
kvinnor

eller jouren

psykiskt

problemen.

har

Man

på de mest

härbärge

är

också

Dessutom

det enda

utan att gå via socialjouren
får man vara anonym om man vill

in direkt,

komma

eller
De

och ofta har de stora luntor
Skulle vi direkt börja fråga hur de

och sönderpratade

flesta är söndervårdade
på vårdcentralerna.
av sjukjournaler
mår osv., så får vi inget eller ett ofta felaktigt

svar.

måste ges tid. De måste få andrum. Man är kritisk till
Man menar att kvinnorna
socialtjänstens insatser.
den "tidtabell"
som ofta är kopplad till den kommunala
sexuellt utnyttjade och
flesta
De
är
dåligt.
kvinnorna
mår
mycket
Många av
fristad,
måste
många är hotade av män. Kvinnorna
en plats dit endast
en
kvinnor
liv,

har tillträde,

och de behöver

lugn och ro för att kunna ordna

upp sina

påpekas det.

7.4.3

Kvinnogardet

-

"De

unga

kvinnornas

ursinne"

Målet för
är en ideell organisation,
som arbetar förebyggande.
verksamheten
är inte främst att ta sig an kvinnor
som redan blivit utsatta för
i offentliga
miljöer.
våld i alla former mot kvinnor
våld utan att motverka
informellt
i
kvinnor
bestående
Kvinnogardet
är en aktionsgrupp
en
av yngre

Kvinnogardet

uppstod spontant
sammanslutning.
Gruppen, som finns i Stockholm,
platser och
offentliga
kvinnor
våldet
vrede
starka
känslor
över
mot
av
ur
våld.
Kvinnogardet
detta
ointresse
bekämpa
över myndigheternas
att
ser våldet
samhället,
i
och
intressen
strukturer
mot kvinnor
som en fråga om patriarkala
kvinnor behandlas med dubbelmoral
våldet
och
föder
våld
gör
mot
att
som
som

organiserad

och tystnad.
Konkret

skydda

genomför
kvinnor

Kvinnogardet

i utsatta

offentliga

särskilda

patrulleringsaktioner

miljöer.

I grupper

om fyra

i syfte att
går de vissa

Frivilliga

kvällar

omkring

i tunnelbanevagnarna

tunnelbanestationernas

och

organisationer

våld

med Kvinnogardets

kvinnor

mot

armbindel
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sig. Vid

erbjuder

de ensamma kvinnor
eskort hem till
medlemmar,
porten. Kvinnogardets
som bl.a. består av en kärntrupp på ca 10
kvinnor,
anser att deras verksamhet går ut på att garantera kvinnofriden
men att
denna verksamhet
egentligen är samhällets skyldighet.

utgångar

7.5

Verksamheter

7.5.1

Mansjourerna

I kampen

riktar

som

sig till

män

kontakt

kan även mansjourernas
och mansforeningarnas
mot kvinnovåldet
i vissa fall vara av betydelse. Dessa jourer har i olika utsträckning
med män som utövat våld mot kvinnor.
Vissa jourer
försöker
lära

männen

alternativa

insatser

vanmakt

för manssätt att hantera sin aggressivitet.
Representanter
får
hjälp
hantera
känslor
och
desperation
när
män
att
att
anser
av
blir resultatet
ofta att männens benägenhet att ta till våld minskar.

Männen

söker

jourerna

frivilligt

I den tidigare

kartläggning

startade

mansjourer

1990:38

SoS-rapporten

,av mansjourernas

Mansjourerna
ideella

hjälp och råd hos mansjouren.

nämnda

redovisade
Socialstyrelsen
en
Av rapporten framgår
följande.
a.
.
under senare delen av 1980-talet.
Nio

verksamhet.

sin verksamhet

ingick

i kartläggningen.

Dessa hade totalt

305 medlemmar

och i medeltal
drivna

Utöver de nio ideellt
var åtta män per jour aktiva i stödarbetet.
mansjourerna fanns några som drevs med anställd personal. En av dessa,

Kriscentrum

för män i Göteborg,

Jourerna

De vanligaste
kriser

också.

varierade

stöd

individuellt

jourer

erbjuder

juridisk

Vissa

med andra uppfattades

av

egen
män.

utåtriktat

i huvudsak

och

i grupp. Parsamtal
I likhet med
rådgivning.

med information

positivt.

och utbildning.

Några var dock kritiska

med kvinnojourerna.

mansjourer
mellan

och två jourer
fick

personligt

arbetar mansjourerna

samarbetet

Samtliga

till

och umgängestvister.

erbjuder

kvinnojourerna
Samarbetet

tillgång

hade under ett år drygt l 600 kontakter med hjälpsökande
som mansjourerna kom i kontakt med var skilsmässo-

samt vårdnads-

förekommer

kartläggning

Hälften

problemen

Mansjourerna

till

huvudmannaskap.

hade vid tiden för Socialstyrelsens

mansjourerna
lokal.

har kommunalt

fick

ekonomiska

bidrag

från

kommunerna.

Bidragen

5 000 och 78 000 kr. En jour hade fått bidrag från landstinget,

hade fått bidrag

år 1989 tillsammans

från socialdepartementet.

totalt

421 000 kr i bidrag.

De nio mansjourerna

Mansjourerna

efterlyste

Ökade bidrag

för att kunna anställa personal, anlita handledare,
arbeta utåtriktat
och skaffa bättre lokaler.
Socialstyrelsen ansåg det viktigt att män utvecklar
former för att stödja varandra.
utför ett värdefullt
arbete för att
Mansjourerna

stödja män i kris,

men har, enligt

vad som framkommit,

inte någon framträdan-
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de roll

när det gäller

våld

och

organisationer

mot

att nå män som misshandlat

kvinnor

eller begått våldtäkt,

menade

Socialstyrelsen.
Undantag

utgör

Manscentrum

Gotlandsjouren,

i Stockholm

och även Kriscen-

trum för män i Göteborg,
som alla uppgett att vålds- eller aggressionsproblematik är en vanlig orsak till kontakt med jouren. I Göteborg har ca en tredjedel av
Sedan år 1991 besig på kvinnor.
männen som söker sig till jouren förgripit
driver

Stiftelsen

misshandlat

i Stockholm

Manscentrum
i gruppterapi

deltar

under

gruppverksamhet

professionell

där

män

som

ledning.

Riksorganisaslöt sig år 1989 samman i Sveriges Mansjourers
Mansjourerna
År 1991 fanns det ett tjugotal ideella mansjourer i Sverige. Nio föreningar
visst
har tidigare erhållit
Organisationen
i riksorganisationen.
är medlemmar

tion.

stöd från

Socialstyrelsen.

7.5.2

front

Manlig

mot

mäns

övergrepp

nätverk, som bildades våren
mot mäns övergrepp är ett informellt
såväl
direkt
reaktion
det
våld
manliga
1993 som en
mot
som då rapporterades
utgick från Rädda Barnens
i Sverige som i andra delar av världen. Initiativet

Manlig

front

och ett antal män som på olika sätt arbetade för Rädda
med information
om nätverket i ett öppet brev. Alla män - inom
uppmanades att
av olika slag och utanför organisationsvärlden
allt
våld
skall
och
avslöja
nätverket,
uppspåra
mot kvinnor
som
och barnfrid.
utlyste kvinnofrid

styrelse,

gick

Barnen

ut

organisationer
ansluta
och barn.

sig till
Man

som ett tyst accepterande av vad som pågår, menar
nätverket.
Den som går med i nätverket åtar sig att motverka våldet mot kvinnor
inte
och sexuella trakasserier,
och barn, att protestera mot könsdiskriminering
minst på sin arbetsplats,
att kalla på hjälp eller ingripa om han blir vittne till
våld. I första hand handlar det om att själv ta ställning och att sprida ideérna
Mäns passivitet

vidare.

Nätverket

kan tolkas

har möten

och lära av varandra.
det har bildats lokala
män bakom

nätverket.

Inom
nätverk

om året för att utbyta erfarenheter
och
har det bildats olika arbetsgrupper,

några gånger
nätverket
på flera

håll

i landet.

I dag står totalt

ca l 700

Frivilliga

7.6

organisationer

och

Kvinnovåldskommissionens

och

våld

mot

kvinnor
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överväganden

förslag

Vi föreslår

får ökade möjligheter
att kvinnojourerna
att anställa personal,
handledning
och i övrigt utveckla
sina
ge dem som arbetar i jourerna
verksamheter.
För närvarande utgår tre miljoner
kr per år i statsbidrag
till kvinnojourernas
till

de lokala

lokala utvecklingsarbete.

kvinnojourernas

Vi föreslår

stöd- och utvecklingsarbete

att statsbidraget
ökas med tio

miljoner

kr per år. Det föreslagna beloppet,
13 miljoner
kr, motsvarar
ungefär hälften av de bidrag som kvinnojourerna
erhåller från kommuner
och andra bidragsgivare
tillsammans.
Med ett sådant tillskott
till kvinno-

jourerna

kan förutsättningar

skapas för en mera stabil

verksamhet

vid

jourerna.
Vi

föreslår

vidare

till brottsofferjourer
ett statligt organisationsbidrag
sikte
stöd
till
kvinnor
på
som tar
som utsatts for våld och
till mansjourer
erbjuder
för
behandling
män med våldsproblematik.
som
Beloppet bör enligt vår mening uppgå till två miljoner
kr årligen.
för verksamhet

Enligt Socialtjänstkommittén
bör socialtjänstlagen
innehålla en bestämmelse om att socialtjänsten
bör stödja frivilligt
socialt arbete. Eftersom
i stor utsträckning
utför arbete som ankommer
socialkvinnojourerna
vi
bestämmelsen
särskilt
tjänsten,
bör
sikte
ekonomiskt
på
att
ta
anser
stöd till

Inom

flera

bl.a.

kvinnojourerna.

olika

samhällssektorer

har resurserna visat sig vara otillräckliga
hos kvinnor
som blivit utsatta för misshandel

att möta behoven
andra övergrepp
av män. Kvinnojourerna

det gäller

när
och

utgör därför en viktig resurs för kvini
behov
stöd
och
hjälp,
är
av
men även skydd mot mäns våld. Jourerna
nor som
tillhandahåller
kvinnor som har drabbats
såväl praktisk som psykologisk hjälp
av brott, och jourerna utför
Kvinnojourernas
samhället.

sålunda uppgifter

som i flera avseenden borde åvila
existens visar enligt vår mening tydligt att samhället
den hjälp som de behöver.
inte fullt ut kunnat ge utsatta kvinnor
Under ett år har kvinnojourerna
med kvinnor,
som
mer än 37 000 kontakter

Det finns anledning att
är eller har varit utsatta för könsrelaterade
övergrepp.
ökar för varje år i takt
anta att antalet kvinnor
som söker sig till kvinnojourerna
med att jourerna
ökar i antal och tillgänglighet.
Mellan åren 1992 och 1993
med mer än
ökade antalet kontakter,
som jourerna hade med utsatta kvinnor,
20 procent. Antalet kvinnor som jourerna hade kontakt med år 1994 uppgick till
närmare

13 000.

och det antal

Många kvinnor

nätter

som kvinnor

och barn åtnjuter

skyddat boende hos jourerna

och barn tillbringade

hos kvinnojourerna

år
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till

1994 uppgick

48 000.

drygt

och våld

mot

kvinnor

Om kvinnorna

och barnen

skulle
till

tillbringat

kr per
och om man beräknar hotellkostnaden
person och natt, skulle kostnaden för boendet uppgå till mer än 14 miljoner kr.
skulle ta de offentliga
Om de kvinnor
som nu får hjälp av kvinnojourerna,
sålunda öka betydligt.
samhällets
kostnader
i
skulle
insatser
anspråk
organens
för
hjälp och stöd befinner
Kvinnor
att
som vänder sig till en kvinnojour

på hotell,

dessa nätter

300

De behöver någon att tala med om de
av kristillstånd.
behöver
de har bakom sig, någon som har tid att lyssna. Kvinnorna
kvinnorna
bakom
det
våld
mekanismerna
någon som har kunskap om
som
utsatta för. De kvinnor som arbetar i jourerna utgör ett sådant stöd. Det

sig ofta

i någon form

upplevelser
träffa
blivit

lägger ned har också enligt olika undersökningar
arbete som aktiva jourkvinnor
Den stödjande verksamheten baseras nästan uteslutanvisat sig vara omfattande.
Enligt Socialde på oavlönade insatser, som utförs av engagerade jourkvinnor.
kostnaden
för motsvarstyrelsens beräkningar år 1990 skulle den sammanlagda
i kommunal
regi uppgå till 50 miljoner kr. Enligt kvinnojourdetta
belopp alltför lågt räknat. Dessutom tillkomberäkningar
är
ernas egna
utförs
det
arbete
utöver
som
av de ideellt arbetande kvinnojourskvinnorna,
mer,
det arbete som utförs av dem som är anställda vid kvinnojourerna.
Även när det gäller att förebygga våld mot kvinnor
brustit.
har samhället
ande stödarbete

arbetar

Kvinnojourerna
kvinnor.

De förmedlar

med att föra ut kunskap om det våld som drabbar
övergrepp till olika yrkeskunskaper om könsrelaterade
aktivt

Genom information
som
som kommer i kontakt med utsatta kvinnor.
det
också till att synliggöra
bidrar kvinnojourerna
sig till allmänheten
existerande
det
lever med. En ökad medvetenhet
våld som många kvinnor
om
olika sätt motverka våldet.
våldet ökar möjligheterna
att
utför när det gäller stöd till och skydd för
Det arbete som kvinnojourerna

kategorier
riktar

kvinnor fyller en viktig funktion
när det gäller att förebygga upprepat våld mot
Av forskning på området har framgått att en stor del av
de utsatta kvinnorna.
det totala antalet våldsbrott
mot kvinnor är just av typen upprepat våld. Om det
upprepade våldet kan förebyggas, kan man alltså minska det totala antalet
våldsbrott
ROKS

riktade
samlar

mot kvinnor.

varje år

uppgifter

från de olika

kvinnojourerna

för statistisk

kan man utläsa i vilken omfattning jourerna har konförfogar
över
vilka ekonomiska
takt med enskilda kvinnor,
resurser jourerna
om probleen uppfattning
m.m. Denna statistik är viktig inte minst för att
mets vidd. De personella och ekonomiska
resurser som ROKS disponerar över
räcker dock inte för att föra en så grundlig statistik som man skulle önska. Ett

bearbetning.

Härigenom

förutsättningar
att föra
är att de enskilda kvinnojourernas
det
gäller
varierar.
Från olika utgångspunkter
statistik över sin verksamhet
och ROKS behov av statistik för uppföljning
såväl de enskilda kvinnojourernas
särskilt

problem

som samhällets intressen
av den egna verksamheten
statistik förbättras.
det önskvärt
att kvinnojourernas

av statistiska

uppgifter

-

är

Frivilliga

Trots

de mycket

över

är deras

betydelse

för

försvårar

dock

många

som
kvinnor

i hög grad

och

våld

kvinnor

mot
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ekonomiska

begränsade
insatser,

organisationer

förfogar
resurser som kvinnojourerna
redogörelsen,
av den tidigare
av stor
i vårt land. Bristen på resurser hos jourerna
deras arbete med att ge effektiv
hjälp
utsatta

framgått

kvinnor.
Ett stort hinder

är bristen
personella resurser. Kvinnor vänder sig till kvinolika
skäl
och
i olika situationer.
Vissa kvinnor
kommer
till
av
i ett akut läge, ofta mitt i natten, medan andra kvinnor
kvinnojouren
sannolikt
de flesta enligt uppift från många kvinnojourer
söker sig till jouren efter en
längre tids överväganden.
Oavsett om en kvinna tar kontakt med jouren mitt i
natten eller om hon väljer att komma under dagtid är det viktigt
att jouren är

nojourerna

tillgänglig.

Det säger sig självt att en kvinna som befinner sig i ett utsatt läge
och som söker hjälp hos jouren ogärna vill lämna något meddelande
till en
telefonsvarare.
Hon behöver i stället en personlig kontakt, och helst bör kontakten kunna

etableras

Risken är annars överhängande
att kvinnan
kvar
hos
den
förgriper
sig
på henne.
att stanna
man som
skulle
därför
Många jourer
vara betjänta av att ha en person anställd, åtminstodeltid. Eftersom jourarbetet
är psykiskt ansträngande har det dessutom
ne
visat sig vara en fördel om jouren kan ha mer än en person anställd. När man

ångrar

omedelbart.

sig och väljer

får möjlighet

att dela med sig av
och att jourkvinnorna
på grund
Många kvinnojourkvinnor
har
för att motverka utmattning
och

sina upplevelser
härav

lämnar

minskar

risken

för utmattning

jourarbetet.

omvittnat

behövs kontinuerligt
att handledning
för att förhindra
lämnar det
att jourkvinnorna
psykiskt påfrestande jourarbetet.
Jourer som haft tillgång till handledning
för
sina medlemmar
till detta. Det har visat sig att
är mycket positivt inställda

utbildning

i form av kurser m.m. också kan motverka
den
av jourkvinnorna
De medel jourerna
upplever.
av uppgivenhet
som många jourkvinnor
disponerar över räcker dock i de flesta fall endast till fasta utgifter, såsom hyra,
känsla

el, telefon

och eventuella

löner.

Jourerna

har därför

i allmänhet

inte någon

möjlighet

att erbjuda sina medlemmar och anställda handledning och utbildning.
arbetande jourkvinnorna
får oftast inte ersättning ens för personliga
såsom resor med egen bil och barnvaktskostnader.
Inte heller kompense-

De ideellt

utlägg,

arbetsförtjänst.
Detta medför att många jourkvinnor,
ras de för förlorad
både faktiskt och känslomässigt
är engagerade i jourarbetet,
av ekonomiska

tvingas

ge upp detta. Det försvårar
I många fall har kvinnojourerna

kvinnor
kvinnor

som
skäl

också nyrekryteringen
små lokaler

av jourkvinnor.
och begränsade utrymmen

som behöver skyddat boende. Eftersom jourerna ogärna avvisar
på grund av platsbrist är det inte ovanligt att ett flertal kvinnor

för

utsatta
i kris,

som mycket ofta har ett eller flera barn med sig, får tränga ihop sig på ett litet
Dessutom förekommer
det att jourkvinnor
utrymme.
tar med sig utsatta kvinnor
till sitt eget hem, när det saknas plats i de bostäder som jourerna disponerar.
Det förekommer
också att kvinnorna
och barnen isoleras ijourens
lokaler.
Av
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Frivilliga

och

organisationer

våld

mot

kvinnor

för mannen vågar de inte gå utanför dörren, och de kan under kortare
eller längre tid uppleva jourbostaden
som ett fängelse. Barnen kan inte gå till
De kan kanske inte ens
sina daghem, skolor eller fritidshem.
ut för att leka.
rädsla

har flera
att kvinnor som kommer till kvinnojourerna
vistas därför barn i alla åldrar. Ofta har även barnen varit

vanligt

Det är sålunda
barn.

På jourhemmen

genom att se sin mor
bli slagen. Barnen behöver hjälp, men jourerna saknar oftast såväl resurser som
kompetens att ge barnen den hjälp de behöver. Deras mödrar förmår inte heller,
på grund av sina egna problem,
att vara det stöd för sina barn som de skulle
Det är
vilja. Barnen måste få möjlighet
att bearbeta sina negativa upplevelser.

enligt

i hemmet,

för våld

utsatta

vår mening

antingen

mycket

viktigt

direkt,

eller

att stödet till

indirekt,

de barn som vistas

på kvinno-

ökar.

jourerna

arbete för en
ett betydelsefullt
våld.
De ger stöd
for
mäns
som utsatts
De hjälper till att skydda kvinnor och förebygger

Som framhållits

ovan bedriver
brottsoffer,
nämligen

stor grupp
och hjälp

kvinnojourerna

kvinnor

enskilda kvinnor.
på så sätt en upprepning av våldet. De hjälper kvinnorna genom rättsmaskineriet genom att fungera som stödpersoner för utsatta kvinnor i brottmålsrättegångutåtriktade
arbete i en ökad medvetenar. Dessutom resulterar kvinnojourernas

het och insikt om problemet, vilket på sikt kan bidra till det brottsförebyggande
ideell bas. Mot hela den bakgrund
arbetet. Även detta arbete sker
om kvinenligt
finns
det
vår
redovisats
har
och deras verksamhet
nojourerna
ovan
som

mening

anledning

erna.
Vi anser
Härigenom

att överväga

en höjning

av det statliga

stödet till

kvinnojour-

bör få ökade möjligheter
att anställa personal.
att kvinnojourerna
kan erbjudas hjälp.
och fler kvinnor
tillgänglighet
ökar jourernas

är en förutsättning
av anställda och ideellt arbetande jourkvinnor
för att de skall orka med det krävande arbetet i jouren. Resurser bör avsättas
skall kunna fortsätta sina
för detta ändamål. Om de ideellt arbetande kvinnorna

Handledning

får ersättning för personliga
att de åtminstone
utlägg som de har. Det är också nödvändigt att jourerna får ökade möjligheter
Vi har tidigare framhållit
att det är
att hjälpa de barn som vistas på jourerna.
kan förbättra statistiken
över sin verkatt kvinnojourerna
ett samhällsintresse

åtaganden

är det nödvändigt

samhet.
att de statliga bidragen till kvinnojourerna
med den modell som tillämpas i Norge, dvs. att statsbidrag

Vi har övervägt

möjligheten

utfor-

utgår
mas i enlighet
med ett belopp som motsvarar de samlade bidragen som jourerna erhåller från
skulle innebära att kvinnojouroch annat håll. En sådan konstruktion
kommuner
kr,
med drygt 25 miljoner
erhålla
bidrag
statliga
skulle
erna sammantaget
eftersom

jourerna

och
ca 21 miljoner kr från primärkommunerna
kan dock sägas ha en rad nackannat håll. Modellen

i dag erhåller

kr från
ca 4,2 miljoner
synpunkt.
delar, inte minst ur budgetteknisk
budgetår utgår tre miljoner
För innevarande

kr i statliga

bidrag

till

kvinno-

Frivilliga

lokala

jourernas

utvecklingsarbete.

kvinnojourernas

och

organisationer

våld

mot

kvinnor

Vi

till de lokala
anser att statsbidraget
bör öka kraftigt.
Vi har stannat för
det belopp som jourerna för närvarande

stöd- och utvecklingsarbete

ett belopp om tio miljoner kr utöver
erhåller.
Det föreslagna beloppet motsvarar

kvinnojourerna

erhåller

från kommuner

nästan hälften av de bidrag som
och andra bidragsgivare
tillsammans.

Med

till kvinnojourerna
kan förutsättningar
skapas för en
ett sådant tillskott
vid jourerna.
Vi anser att Socialstyrelsen
skall ange
mera stabil verksamhet
riktlinjer
för hur medlen skall disponeras.
Anslaget bör fördelas och utbetalas
av länsstyrelserna,
som även har att göra en systematisk
ning av hur medlen kommer till användning.

Även brottsofferjourer
för

våld.

föredra

Alla

att vända

anser att statliga
som stöder

sig till
bidrag

växa fram verksamheter
Behandlingen
kan minska

för män med våldsproblematik.
och aggressivitet.

Enligt

män i helt frivilliga

vår mening

själva är mer benägna att söka
hjälp. Enligt
om de vet att männen kan
bör statliga bidrag kunna utgå även till organisationer
som erbjuder

och behandling

mot kvinnor.
Mot denna

bakgrund

kr skall

Vi

tydliggörs.

föreslår

utgå årligen

eller

vi att ett statligt
till brottsofferjourer

kvinnor
som utsatts för våld och till
för män med våldsproblematik.

begått sexuella

övergrepp

om två
sikte
tar
som
beerbjuder
som

organisationsbidrag
för verksamhet

mansjourer

har,

Socialtjänsten
och våld

männen,

män som misshandlat

på stöd till
handling

våld.

kan erbjudas
att behandling
stöder
män
som
som missinte bara for männen i fråga utan även för

en viktig insats,
Det har också visat sig att kvinnorna

hjälp och även polisanmäla

miljoner

som ger behandling
männens frustration

vår mening är det viktigt
Även organisationer

former.

gör sålunda

kvinnorna.

hjälp

som utsatts
kan också

i stället för till en kvinnojour.
Vi
en brottsofferjour
bör utgå även till sådana andra frivilliga
organisationer

har det börjat

mansjourerna

handlat

med att informera och hjälpa kvinnor
inte en kvinnojour.
Vissa kvinnor

Härvid
som varit utsatta for våld och sexuella övergrepp.
allt brottsofferjourer,
också
vissa
bör
invandrarföreningar
men
i fråga for statliga bidrag.

komma

Inom

har

och gransk-

kvinnor

åsyftas framför
kunna

arbetar

kommuner

uppföljning

5 Socialtjänsten
som framgår av ett tidigare kapitel Kapitel
kvinnor,
för
kvinnor
övergripande
mot
ett
ansvar
som utsätts för
har i nyssnämnda kapitel föreslagit
och
detta
att
ansvar fördjupas

har också ett särskilt ansvar för barn som far illa.
arbete får ses som ett värdefullt
komplement till socialtjänstens
och det är viktigt att samarbetet mellan socialtjänsten och de enskilda

Socialtjänsten

Kvinnojourernas
insatser,

kvinnojourerna

fungerar

att varje kommun
skall vara ansvarig

väl. I kapitlet om socialtjänsten
har vi även föreslagit
inom socialtjänsten,
utse en särskild tjänsteman
som
för ärenden som rör våld mot kvinnor.
Dessa socialsekrete-

skall
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rare skall erhålla

särskild

också att socialtjänsten
och
för jourkvinnor
mot kvinnor

Socialtjänstkommittén

i Kapitel

9 Samverkan

mellan

och barn.
att det i socialtjänstlagen
socialt arbete.
bör stödja frivilligt

har föreslagit

tas in en bestämMot bakgrund av

på
utför sådant arbete som ankommer
den
bör
framgå
förarbeten
det
tydligt
vi
lagens
att
att
av
anser
stöd till bl.a. dessa
särskilt tar sikte på ekonomiskt
bestämmelsen

socialtjänsten,

jourer.

även

Vi anser
för att motverka vald mot kvinnor.
till gemensamma utbildningsdagar
bör skapa möjligheter
i frågor som rör våld och
handläggare
socialtjänstens

melse om att socialtjänsten
i stor utsträckning
att kvinnojourerna

föreslagna

kvinnor

och organisationer

myndigheter

övergrepp

mot

och
bakom kvinnovâldet
om mekanismerna
till ett
Det bör ávila denna person att ta initiativet
Frågor som rör samverkan mellan myndigheter

behandlas

organisationer

frivilliga

våld

kunskap

ges regelbunden handledning.
samarbete med kvinnojouren.
och

och

organisationer

Frivilliga
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8

inom

Myndigheterna
rättsväsendet

våld

och

mot

kvinnor

8.1
Våld
brott

Inledning
och andra övergrepp
som riktas mot en kvinna kan definieras
som olika
och falla under flera olika straffbestämmelser.
Utan att göra en fullständig

uppräkning
kapitel,

kan nämnas

mord,

dråp och misshandel

olaga hot, olaga tvång,

let samt sexualbrotten
Kommissionen
skall

hemfridsbrott

i sjätte kapitlet

enligt

enligt brottsbalkens

och ofredande

enligt

fjärde

tredje
kapit-

brottsbalken.

sina direktiv

till att en stor
av samt undersöka hur
myndigheterna är för de brott

analysera

andel av anmälningarna
mot kvinnor
av våldsbrott
hos de brottsutredande
långa handläggningstiderna

orsakerna

skrivs

I det sammanhanget skall kommissionen
som innefattar övergrepp mot kvinnor.
även ta reda på om rutinerna för handläggningen av sådana brott kan förbättras.
Det anges att kommissionen
bör beakta Åklagarutredningens överväganden
tänkandet Ett reformerat
i denna del.
åklagarväsende SOU 1992:61

8.2

Handläggningen

8.2.1

Åtalsregler

Domstolen

kan i allmänhet

brott.

Talan

anhängiggörs

av

en

i be-

brottsanmälan

inte på eget initiativ
ta upp en fråga om ansvar för
i stället av någon utanför domstolen,
i regel åklaga-

ett yrkande om att den tilltalade
som framställer
mannen skall fällas till
för
den
han
åtalad
för.
i huvudsak ramen
Detta
gärning
är
yrkande
utgör
ansvar

ren,

för vad domstolen

har möjlighet

De brott som det framför

att pröva.
allt blir fråga om när det gäller våld och andra över-
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inom

Myndigheterna

och

rättsväsendet

allmänt

hör under
grepp mot kvinnor
Rätten för åklagare att väcka

våld

mot

kvinnor

åtalas av åklagaren.
med en plikt att åtala.

åtal och kan därför
förenad

åtal är i princip

med en förundersökningsplikt.
tillräckliga
För att åklagaren skall vara skyldig att åtala skall det föreligga
gärningen innefattar
skäl. Åklagaren måste ta ställning till om den föreliggande
finns
för
bevisning
den
och
styrkan
brott
att den misstänkte
pröva
ett
som
av
är i sin tur förenad

Denna

plikt

begått

gärningen.

Bevisningen

kan förvänta

grunder
föranleda

måste vara så stark att åklagaren
dom. Brott som är preskriberade

sig en fällande

objektiva
skall

inte

Brott

där

åtal.

Beträffande

vissa brott

råder inskränkningar

i åklagarens

åtalsplikt.

såvitt

nu är
inte
förövats
ofredande,
inte
hemfridsbrott,
är grovt, samt
i fråga
som
som
på allmän plats. Vid dessa brott får åtal väckas endast om målsäganden anger
eller om åtal är påkallat ur allmän synbrottet till åtal målsägandeangivelse
allmänt

punkt.

åtal får väckas

Även

vid brottet

först

efter s.k.

förolämpning

särskild

åtalsprövning

föreligger

särskilda

är

åtalsbestämmelser.

i kraft år
trädde nya åtalsbestämmelser
När det gäller vissa misshandelsbrott
1982, och åtal kan numera väckas oberoende av om offret anger brottet till åtal
gällde att misshandel,
eller inte. Tidigare
som inte var grov och som inte
förövats på allmän plats, fick åtalas och bestraffas endast om den misshandlade
själv angett händelsen till åtal eller om åtal var påkallat ur allmän synpunkt. År
varvid bl.a. kravet
i sjätte kapitlet brottsbalken,
1984 skedde en rad förändringar
vid våldtäkt slopades.
Någon viss form för hur en målsägande skall ange ett brott är inte föreskriven,
Bedömningen av om
utan angivelsen kan göras såväl skriftligen
som muntligen.
åtal är påkallat ur allmän synpunkt får ske med hänsyn såväl till brottets art

på åtalsangivelse

vid brottets begående. Målsägansyfte som till omständigheterna
och kan tala för att åtal inte
i åtalsfrågan vägs in i bedömningen
inte
i de fall målsäganden
påkallat
dock
åtal
sällan
kan
skall väckas. Inte
vara

och straffets

dens inställning

att väcka åtal för ett anange brottet till åtal. Om åklagaren överväger
givelsebrott
utan att angivelse har skett bör skälen för att målsäganden inte vill
ange brottet till åtal noga beaktas.
i åtalsplikten utgörs av bestämmelDen andra huvudtypen
av inskränkningar

vågar

Dessa är generella till skillnad från reglerna om särserna om åtalsunderlåtelse.
angivna typfall.
och gäller allmänt för vissa i lagstiftningen
skild åtalsprövning

8.2.2

Förundersökningen,

m.m.

det bl.a.
under vilken
i brottmål
menas en utredning
är
utreds vem som kan misstänkas för ett brott. Syftet med förundersökningen
material
för åklagarens bedömning
att
av åtalsfrågan,
att samla erforderligt
i domstolen
inför huvudförhandlingen
samt att ge den
förbereda
brottmålet
för
honom att få
bevismaterial
och
möjliggöra
inblick
i åklagarens
misstänkte
Med

förundersökning

Myndigheterna

materialet

justerat

eller

Förundersökningen

inom

rättsväsendet

och

våld

mot

kvinnor

berikat.

skall,

utom när det gäller brott som inte kan antas leda till
inledas så snart det finns anledning att anta att
ett brott som hör under allmänt åtal förövats. Gränsen har satts lågt. Kravet på
att det skall finnas anledning anta att ett brott förövats innebär i och för sig att
måste föreligga. Gärningsmannen
kan
en i någon mån preciserad brottsmisstanke
dock vara okänd, och bevisning av nämnvärd styrka behöver inte finnas. Polisen
kan ha fått kännedom om brottet genom en anmälan, genom spaning eller på
annan påföljd

än böter,

i princip

något annat sätt. Förundersökningen
leds av polismyndigheten
eller av åklagaroch oavsett vem som leder förundersökningen
myndigheten,
sköts det faktiska
utredningsarbetet
har inletts av polismyndigav polisen. Om förundersökningen
heten och om saken inte är av enkel beskaffenhet
skall ledningen av förundersökningen övertas av åklagaren så snart någon kan skäligen misstänkas
för
brottet.
Som brottmål
där saken anses vara av enkel beskaffenhet
bl.a.
anses
Även
misshandel
hemfridsbrott
och ofredande.
av normalgraden,
om saken
skall åklagaren ta över ledningen av undersökanses vara av enkel beskaffenhet
ningen om det är påkallat av särskilda skäl, t.ex om det blir aktuellt med ett
frihetsberövande.
Polisens
misstänkte

bevisning,

utredare

skall höra såväl kvinnan
och eventuella

mannen
såsom läkarintyg

som utsatts för övergrepp
som den
Vidare skall han eller hon ta fram
skall bedrivas så skyndFörundersökningen
vittnen.

m.m.
medger, och den skall präglas av objektivitet.
samt som omständigheterna
Den
bör inte drivas längre än vad som är motiverat
skäl.
Såväl
de
sakliga
av
omständigheter
för
som talar mot den misstänkte
som de som är gynnsamma
honom skall beaktas. Utredningen
skall bedrivas på ett sådant sätt att den inte
onödigtvis
medför olägenheter
for dem som berörs av den.

En person som kallats eller medtagits till polisen för förhör
är skyldig
att
kvarstanna
under högst sex timmar eller, om det är av synnerlig
vikt att den
för fortsatt förhör, under högst tolv
som kan misstänkas för brottet är tillgänglig
timmar. Den som är skäligen misstänkt för brott på vilket kan följa fängelse kan
läkarundersökas
efter förundersökningsledarens
beslut, även mot sin vilja.

Förundersökningsledaren
kan även besluta om läkarundersökning
av målsäganden, men undersökningen
kan inte genomföras
utan dennas samtycke.
Den som skäligen kan misstänkas för ett brott skall få kännedom om detta.
Samtidigt

med underrättelsen
skall förhörsledaren
informera den misstänkte om
han
har
anlita
rätt
försvarare.
Den som är skäligen misstänkt för ett brott
att
att
har också rätt att fortlöpande
dock med den inskränkta del av bevismaterialet,
ningen att det skall kunna ske utan men för utredningen.
När "slutförhör"
hållits
med den misstänkte har han en ovillkorlig
rätt att ta del av hela det föreliggande
bevismaterialet
innan åklagaren avgör åtalsfrågan.
Den misstänkte
kan begära

kompletteras. Utredningen redovisas
att utredningen
tokoll,
där allt som framkommit
under utredningen

i ett förundersökningsproredovisas i detalj. Sedan
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mot
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del av protokollet
att väcka åtal har den misstänkte rätt att
skall få del av uppgifter
För att den misstänkte
om
från förundersökningen.
målsägandens adress m.m. måste han dock i regel begära detta särskilt.
Målsäganden får åtföljas av en Stödperson vid förhör under förundersökningen.
etc. MålsäganDet kan vara en sjukhuskurator,
en företrädare för en kvinnojour
ibland
närstående
kan
vara lämplig som
den utser själv stödperson, och även en
sådan. Stödpersonen har rätt att närvara vid förhör som sker med målsäganden,

åklagaren

beslutat

Likaså har målsäganden rätt att
men för utredningen.
under
rättegången.
åtföljas av en Stödperson
biträde för
har inletts skall i vissa fall ett särskilt
När en förundersökning

om det kan ske utan

förordnas.
Reglerna om målsägandebiträde
skall
Målsägandebiträde
målsägandebiträde.
i lagen 1988:609
återfinns
om
uppenbart
det
inte
är
brottsbalken,
vid brott enligt sjätte kapitlet
förordnas
om
gäller också vid brott
Detta
målsägandebiträde.
behov
saknar
målsäganden
av
att

målsäganden

målsägandebiträde

tredje och fjärde kapitlen brottsbalken,
om fängelse kan följa på
relation till den
personliga
målsägandens
till
med
hänsyn
det,
och
brottet
om
har behov av
målsäganden
kan
omständigheter,
att
antas
misstänkte eller andra
i målet samt
intressen
målsägandens
skall ta till vara
biträde. Målsägandebiträdet
med
utredningar
lämna stöd och hjälp för att lindra påfrestningarna i samband
bl.a.

enligt

rörande

allvarliga

och integritetskränkande
vid

förhör

brott.

Målsägandebiträdet

har

en

med målsäganden.

rätt att närvara
kan åklagare meddela förbud för en
lagen 1988:688
om besöksförbud
annat sätt ta kontakt med en annan person eller att
person att besöka eller
Om det kan antas att ett sådant förbud
besöksförbud.
denna
följa efter
person
till
utvidgas
får förbudet
att avse förbud att uppehålla sig i
inte är tillräckligt
närheten av en annan persons bostad eller arbetsplats eller annat ställe där den
får bara beslutas om det på grund av
personen brukar vistas. Besöksförbud
skall gälla
finns risk för att den mot vilken förbudet
särskilda omständigheter

ovillkorlig

Enligt

att begå brott mot, förfölja eller
skall skydda. En begäran
förbudet

kommer
som

trakassera den
annat sätt allvarligt
skall
handläggas
besöksförbud
om

skyndsamt. Vanligen fattas beslutet inom en vecka från det att begäran inkommit
till polisen eller åklagaren. Beslutet skall vara tidsbegränsat och får avse en tid
överträdelse
av besöksförbud
av högst ett år i taget.
föra böter eller fängelse i högst ett år.

är ett brott

som kan med-

beslut i
genom att den läggs ned eller genom
leda
fram
utredningen
Bl.a.
kan
skäl.
flera
ned
läggas
Den kan
åtalsfrågan.
av
kunna
skall
brottet
för
till
räcker
inte
att
till ett antagande att bevisningen
dvs. polis eller åklagare, fattar beslut om att
styrkas. När undersökningsledare,
eller om åklagare beslutar att inte väcka åtal,
lägga ned förundersökningen,
behöver inte motiAvskrivningsbeslut
sker detta genom ett avskrivningsbeslut.
vissa standardforrekommenderat
har
att
men Riksåklagaren
veras utförligt,

Förundersökningen

avslutas

Myndigheterna

muleringar

används

för beslutet

grund

inom

vid åklagares

rättsväsendet

avskrivningsbeslut,

RÅC

kan utläsas

och

våld

mot

kvinnor
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så att åtminstone

någon

107.

När det gäller
åtalsrätt.

brott som hör under allmänt åtal har målsäganden en subsidiär
Två förutsättningar
måste vara uppfyllda. Målsäganden måste själv hos

åklagare

eller

beivras.

Vidare

kommer

att väckas.

polismyndighet

för målsäganden

ha gett uttryck
skall
en önskan att brottet
åklagaren ha fattat ett beslut som innebär att åtal inte

skall

Den subsidiära

att fullfölja

8.3

Polisens

8.3.1

Inledning

Till

polisens

allmänna

uppgifter

ordningen

åtalsrätten

innefattar

också

en befogenhet

talan i högre rätt.

handläggning

hör bl.a.

att förebygga brott och andra störningar
och säkerheten och att bedriva spaning och utredning

av den
i fråga

skydd, upplysom brott som hör under allmänt åtal samt att lämna allmänheten
ningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen kan ges av polisen. Vid
påstående eller misstanke om brott skall upprättas en anmälan, och om förutsättningar finns

inleds förundersökning.
Anmälningar om brott kommer till polisen
hand från dem som blivit utsatta för brott eller från vittnen, men även
olika
samhällsorgan,
såsom hälso- och sjukvården
och socialtjänsten.

i första
från

Åklagarmyndighet, polismyndighet

eller

en enskild

polisman

kan också

göra

anmälan.
Som framgått
till polisens

av ett tidigare kapitel är det långt ifrån alla brott som kommer
kännedom.
Särskilt låg är anmälningsbenägenheten
bland kvinnor

som utsatts för våld eller andra övergrepp
av någon som de har eller har haft
dvs. den dolda
en nära relation till. Det finns också belägg för att mörkertalet,

brottslighet

är betydligt högre vid
som inte kommer till polisens kännedom,
där parterna är bekanta med varandra än vid s.k. överfallsvåldtäkter,
där parterna inte är bekanta med varandra. Kvinnovåldskommissionen
har mer
för dessa förhållanden
ingående redogjort
i det avsnitt som behandlar omfattvåldtäkter

Kapitel
3.
av våld mot kvinnor
Ett brott som begås mot en kvinna kan i enlighet med vad som sagts ovan
komma till polisens kännedom på flera olika sätt. Kvinnan
kan själv göra en
ningen

anmälan.

Också

någon anhörig, bekant eller granne till kvinnan kan göra anpå annat sätt rikta polisens uppmärksamhet
på de missförhållanden
råder.
de
fall
kallats
I
till
bostad
med
polisen
anledning av att det
som
en
förekommit
"bråk" i bostaden kan omständigheterna
visa att en kvinna utsatts
för våld eller andra övergrepp.
mälan eller

Kanadensiska
nomsnitt

undersökningar
ger vid handen att en kvinna
35 gånger innan hon själv kontaktar polisen för att

blivit

slagen i ge-

hjälp. Orsakerna

inom

Myndigheterna

184
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mot

kvinnor

och
att en kvinna väljer att inte anmäla brottet är många och svårgripbara,
allt att få slut på
för många kvinnor
är målet när hon anmäler brottet framför
våldet och inte i första hand att få mannen hon lever eller har levt med straffad.
Det kan också vara så att kvinnan känner skam och skuld - dels för att hon
för
"låtit sig" misshandlas,
men också för att hon ofta själv tar på sig skulden
för
såväl
rädd,
dessutom
kvinnan
Ofta
är
för
blivit
övergrepp.
utsatt
att hon
rättsväsendet
med
eventuell
kontakt
repressalier från mannen som för vad en
kan komma att innebära för henne själv och för hennes familj.

till

sina kontakter

Vid

med kvinnan

polisen en viktig informationsuppi olika
och skyldigheter
kvinnans
åtgärdsprogram
särskilda
har upprättat
som
har därför

rättigheter

gift, inte minst när det gäller
Flera polisdistrikt
avseenden.
vid handläggning
till användning
kommer
om
av ärenden som rör misstanke
Sedan den 1 juli 1994 gäller nya bevåld och andra övergrepp
mot kvinna.
till målsäganden. Bestämmelser
och underrättelser
stämmelser
om information
att
har sålunda införts,
som medför en ökad skyldighet för polismyndigheten
målsäganden om hennes rättigheter. Kvinnan skall numera informeras
informera
kan föra talan om enskilt
om att åklagaren under vissa förutsättningar
brottsskadeersättning.
få
statlig
möjligheter
hennes
henne som om
att
anspråk
Vidare skall hon informeras
om de regler som gäller för att hon skall kunna få
och om reglerna för att mannen skall kunna meddelas
ett målsägandebiträde

såväl

besöksförbud.

Hon

skall
och

förundersökningen

och rådgivning

rättshjälp

under
om sin rätt att ha en stödperson
erhålla
allmän
möjligheter
sina
rättegången,
att
om
och andra
organisationer
samt om vilka myndigheter,
informeras

skall också kunna begära att få
som kan lämna henne stöd och hjälp. Kvinnan
i de fall
eller
underrättelse
om en gripen, anhållen eller häktad man avviker
utanför
anstalten.
vistas
anstalt
i
mannen är intagen
Även målsägandens möjligheter
att bli underrättad
om beslut som fattas under

Målsäganden skall tillfrågas
av det egna ärendet har förbättrats.
det gäller beslut om att inte inleda eller lägga ned en förundersökvilka beslut
gäller
om. Detsamma
ning eller att inte väcka åtal - hon vill bli underrättad
målet.
Uppgifi
dom
och
underrättelse
om
om tidpunkt för huvudforhandling
Domstolen
är skyldig att
förundersökningsprotokollet.
i
antecknas
skall
terna
i
målet.
utgången
det,
begärt
har
målsägande,
underrätta
om
som
en
medger. Om
skall bedrivas så skyndsamt som omständigheterna
Utredningen
vilket
snabbt,
handläggas
ärendet
kommer
häktas
att
den misstänkte
mannen
andra
I
dagar.
inom
14
normalt skall vara färdigställd
innebär att utredningen

handläggningen

fall

varierar

mellan

Särskilt

8.3.2
Många

tiden

kvinnor

otrygghet

utsätts

skydd
för våld,

och osäkerhet.

och avslutad

anmälan

för

utsatta

förföljelse,

Det har bedömts

förundersökning

avsevärt.

kvinnor
trakasserier

angeläget

och hot som innebär
och/eller
att personligt

inom

Myndigheterna

tekniskt

kvinnor

kan erbjudas

skydd

Regeringen

uppdrog

i särskilt

år 1992

därför

och

rättsväsendet

utsatta

länstyrelserna

våld

mot
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kvinnor

situationer.

Göteborgs

i Stockholms,

1992/93
län att under budgetåret
för hotade kvinnor i syfte att klarlägga om
genomföra försök med livvaktsskydd
skydd på så sätt kunde beredas vissa särskilt utsatta kvinnor.
ett tillräckligt
Malmöhus

och Bohus,

och Västernorrlands

skulle

Rikspolisstyrelsen

försöksverksamheten

samordna

och

sammanställa

i Rikspolisstyrelsens
rapport
av denna. Uppdraget har redovisats
kvinnor
med livvaktsskydd
för hotade
1993:6 Försöksverksamhet
m.m.
anslogs tio miljoner kr, och den kom efter hand att omfatta
För verksamheten

utvärdering

kvinnor,

för skydd

också vissa andra metoder

och ett ökat s.k. skalskydd
landet lånar man ut larmutrustning,

för bostäder.

hundar
-i

mindre

Vid

s.k. trygghetspaket,

skyddsi

alla polismyndigheter
till hotade kvinnor

män. 280 paket är disponibla.

-till

utsträckning

såsom överfallslarm,

I juni

och

1995 fördelas

på polismynoch ett antal extra skyddstelefoner
har
framför
allt
baserats på
trygghetspaketen
av
statistik över antal anmälda fall av misshanoch

105 trygghetspaket

ytterligare
digheterna.

Fördelningen

respektive

läns invånarantal

del mot kvinnor

inomhus

där kvinnan

är bekant

med gärningsmannen.

Utrust-

väskorna
kr. De specialutrustade
ca sju miljoner
Paketen
har
enligt
telefonsvarare,
larmanordning
innehåller mobiltelefon,
m.m.
avhållit
utsträckning
erhållit
i
männen
utrustningen
stor
utsagor från dem som
känt
från att angripa eller på annat sätt trakassera dem. Dessutom har kvinnorna

ning har inköpts

för

totalt

till kvinnor har under försökslugnare och tryggare. Livvaktsskydd
till två
överlämnats
Vidare har skyddshundar
getts vid tre tillfällen.
hotade kvinnor.

sig betydligt

perioden

som tyder på att polismyndigheterna ställt för höga krav för att bevilja en kvinna skydd. Antalet
framställningar
avslag
om skydd är obetydligt. Orsakerna till att förhållandekvinnor sökt hjälp hos polisen är troligen i stället desamma som till varför
vis

Enligt Rikspolisstyrelsens

undersökning

finns ingenting

inforatt de blivit utsatta för våld i hemmet. Bristande
i
inledningsskedet,
kan,
i
fall
erhålla
skydd
möjligheten
vart
att
om
till att inte fler kvinnor sökt denna möjlighet.
också ha bidragit
skyddsåtgärder
av olika slag kan förväntas ha en direkt brottsförebyggande
effekt. Om en hotad kvinna snabbt ställs under bevakning eller får annat skydd
inte anmäler

kvinnorna

mation

eller

möjlighet

hon

skall

bli

avskräckande

hjälp minskar sålunda riskerna betydligt
att
att snabbt tillkalla
angripen och skadad. Åtgärderna i sig kan också antas ha en
med de olika typerna av skydd är att de i
verkan. Nackdelarna

grad inverkar

olika

menligt

kvinnans

integritet

och behov

av att kunna

leva

precis som vanligt.
om tre typfall
Det
gäller
skydd.
Man

talar

akut i samband
om allvarligt

våld

i vilka

det kan bli

aktuellt

att erbjuda

en kvinna

försök till sådant angrepp eller hot
med ett våldsangrepp,
frihetsberövas,
mot en kvinna till dess att gärningsmannen
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rättsväsendet

inom

och

våld

mot

akut i samband

med att en man, som kan vara farlig
eller ett sjukhus,

från

en anstalt
när risk för ett våldsangrepp mot en kvinna
bilden inte har sådan styrka att rättsliga åtgärder

Skyddsåtgärderna

bör normalt

i ett nätverk
längre sikt.

av stödåtgärder
Det kan gälla

kurativ

praktisk

eller

för en kvinna,

avviker

kan anses föreligga,
men hoti form av ett frihetsberövande

i fråga vid tillfället.

kan komma

av mannen

kvinnor

inte sättas

som enda åtgärd, utan de bör ingå
till
lösa kvinnans problem också på
syftar
att
som
stödjande
och hjälpande
åtgärder av medicinsk,

och juridisk
hjälp.
samt ekonomisk
Av Rikspolisstyrelsens
rapport kan utläsas att de effekter man uppnått med de
metoder som prövats för skydd av hotade kvinnor väl motsvarar uppställda krav.
För närvarande
delas ut till kvinnor

natur

pågår en försöksverksamhet
i särskilt utsatta situationer.

vapenlicens.

tryggsom tilldelas
i när och hur sprayen får
användas samt licens för att använda ett sådant vapen för skyddsändamål.
Bland andra åtgärder som avser att utgöra ett direkt skydd för kvinnor
kan
nämnas besöksförbudet
samt möjligheterna
att erhålla hemlig adress och att byta
identitet.
Beträffande
sistnämnda åtgärder se Kapitel 10 Sekretessen och våld

vapenlagstiftningen

och förutsätter

i fyra län med pepparspray
som
Pepparspray utgör vapen enligt

hetspaket får låna pepparspray

Kvinnor

sedan de fått utbildning

mot kvinnor.
De skyddsåtgärder

inskränker
i första hand rörelsefriheten
som nu beskrivits
kvinnan.
Det finns dock skyddsåtgärder
som inte i första hand

för den utsatta
är till besvär för

kvinnan,
En sådan åtgärd är punktbeutan för angriparen.
dock
kräver
Förutom att åtgärden
personalresurser.
mycket
stora
som
resurskrävande
finns
dessutom
risk
undkommer
den som
är
att mannen
en
bevakar honom.

vakning,

med
har man bedrivit försöksverksamhet
I flera stater i USA, bl.a. Colorado,
besöksförbud.
Såväl
den
elektronisk
har
meddelats
övervakning
av personer som
presumtive
angriparen som offret bär på en mottagarutrustning
kring handleden
eller

Om parterna kommer för nära varandra eller om utrustningen
Eftersom erfarenheterna
utlöses en varningssignal.
av försöksverkvarit goda fortsätter
sådan
verksamheten
med
övervakning.
man

vristen.

manipuleras
samheten

8.3.3

Försöksverksamhet

skydd

för

utsatta

for

att

uppnå

ett

förbättrat

kvinnor

vid Eslövs polismyndighet
påbörjades en försöksverksamhet
som syftar
för
förbättrat
kvinnor.
Enligt
Rikspolisstyrelsens
skydd
uppnå
att
ett
uppoch arbetssätt utvecklas som skall ge god
dragsbeskrivning
skall arbetsmetoder

Nyligen

till

brottsförebyggande
pågår under

och brottsförhindrande

hela år 1995,

inleddes

effekt.

med olika

Försöksverksamheten,

utbildningsinsatser.

som

rättsväsendet

inom

Myndigheterna

våld

och

mot
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kvinnor

stor del av
grund av att målsäganden "återtar"
läggs ned
anmälda kvinnomisshandelsfall
Ofta beror detta
sin anmälan och inte vill medverka i utredningen.
att kvinatt en mycket

inledningsvis

konstateras

I uppdragsbeskrivningen

eller andra skäl känner sig tvingad att stanna kvar
nan av sociala, ekonomiska
visar att våldet mot
Erfarenheten
och fortsätta sin relation med gärningsmannen.
kvinnan ofta upprepas. Dessutom kan man enligt uppdragsbeskrivningen
se en
vållmisshandel,
slutar
med
inte
sällan
våldet
grovt
upptrappning
grov
som
av
annans död eller i värsta fall dråp eller mord. Förutom den misshandfinns ofta barn i familjen som mår mycket dåligt. Missbruk
lade kvinnan
av
ofta, sägs det vidare.
sprit eller andra droger förekommer

ande till

skall minska.
har som målsättning att den upprepade misshandeln
underlag för
bättre
skall
från
åklagaren
dokumentation
polisen
bättre
Genom
ges
eller
annan orsak tar
att driva ärendet till åtal, även om målsäganden av rädsla

Projektet

tillbaka

sin berättelse

och inte vill

tiderna

skall förkortas.

Samarbetet

medverka

Handläggnings-

i utredningen.

och organisationer

med andra myndigheter

förstärkas.

skall

I nära samarbete med åklagarmyndigheten
och stillbildsvideo
med bl.a. videofilmning

Härigenom

förundersökning.

av videodokumentation.
betydligt större utsträckning

och med större

att använda tvångsmedel
en snabb handläggning

för att
dessa typer
mänläkare.

av våldsbrott.

eller

skall beaktas

för bevissäkring
och

anmälningsupptagning

och kropp

som t.ex. skador och
kan också göras med

på brottsplatsen

noggrannhet
i större

skall

än hittills.

utsträckning

göras

i

Möjligän tidigare

av ärendet och for att markera samhällets syn
och allPolisen skall samarbeta med rättsläkare

skall göras hos parterna, oavsett om de fortfarande
göras av
vägar. Besöken skall företrädesvis
utredningen
Efter
misshandelsärendet.
att
som handlägger
kontakt med polisen, socialjänsten eller en intresseorgani-

hembesök

Kontaktskapande
sammanbor

på kläder

Undersökning

hjälp

heterna

vid

kan såväl händelseförlopp

Spårsäkring

dokumenteras.

smärta

metoder

prövas

har gått skilda

samma polispersonal
slutförts skall fortsatt

med andra organ ger
Det anses viktigt
att polisen i samverkan
Att
det stöd och den hjälp som hon kan behöva socialt och ekonomiskt.
främmande
för
polisen.
inte
bör
och
psykolog
med
kurator
samarbeta
vara
Med polisen som
arbetssättet skall vara förhärskande.
Det problemorienterade
Polisen skall inte
"problemfamiljer".
initiativtagare
prövar man att identifiera
ske.

sation

kvinnan

Det är angeläget att samhällets syn på våldsbrott
stanna vid åtgärden "medling".
mot
får ett tydligt genomslag även när det gäller våld och andra övergrepp
kvinnor

i deras hem.

Uppdraget
hovrätten,
för
bl.a.

kyrkan.

fullgörs

i samarbete

vårdcentralen,
Samverkan

med åklagarmyndigheten,

kvinnojouren

och brottsofferjouren

samt representanter
vid Rikspolisstyrelsen
som
register jfr nedan
av datoriserade

sker också med de projekt

tar sikte på utvecklandet

av olika

typer

socialförvaltningen,
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avsnitt
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arbetet

utvärderas.

8.3.4

inom

Några

rättsväsendet

datoriserade

Polisens

och

våld

Efter

polisregister.

i England

arbete

mot

och

kvinnor

uppdragets

slut

skall

Canada

England
Polisen

i England har under de senaste tio åren i hög grad uppmärksammat
Man har noterat att det inte är ovanligt att
som rör våld mot kvinnor.
i hemmet som ett socialt problem och
polisen uppfattar våld som förekommer
inte som en polisiär angelägenhet. Socialarbetarna
upplever å sin sida ofta att

frågor

det rör sig om ett rättsligt problem som bör handläggas av polisen. Resultatet
av ett sådant synsätt blir att den utsatta kvinnan står utan hjälp alltmedan hon
skickas från den ena myndigheten till den andra. Det kan skönjas en motvilja
hos berörda

yrkeskategorier

andra övergrepp
En arbetsgrupp
talade

redan

att ta ansvar

för kvinnor

för våld

och

i London

på-

som utsätts

i hemmet.
inom

Police

Metropolitan

polismyndigheten

i mitten

av 1980-talet att det förelåg ett behov av att förbättra
polisens arbetssätt när det gäller våld som utövas i hemmet domestic violence.
förbättrade
Gruppen rekommenderade
rapporteringsrutiner,
upprättandet
av en

myndighetspolicy,
myndigheten

förbättrad

har därefter

och utökat

utbildning

utarbetat

särskilda

som rör våld mot kvinnor
användning i de olika polisdistrikten,

i hemmet.

ärenden

med denna kategori
blivit

polisärenden.

för våld i hemmet

Polis-

guidelines

för

Dessa är avsedda att komma till
och syftet är att öka effektiviteten
i arbetet
kvinnor
Man erinrar inledningsvis
att
om
som

sig i en betydligt
Vidare poängteras att brott
än andra brott såtillvida
att brottsoffret

utsatta
jämfört
med andra brottsoffer.
hem är allvarligare

stöd till brottsoffren.

åtgärdsprogram

befinner

mer sårbar position
i deras
mot kvinnor
lever med den man

som begår brott mot henne.
År 1987 utarbetade
myndigheten

mål för
ett policydokument
som innehöll
ärenden
våld
kvinnor.
dokumentet
I
slås
rör
mot
av
som
fast att ett brott som begås i någons hem är lika straffvärt som ett brott som äger
gatan. Tre centrala principer förs fram;
rum ute

polisens

handläggning

Polisen

bör intervenera

tar våld mot kvinnor,
Stödet till brottsoffren

i stället för att försöka
bör utökas,

t.ex. genom information

av ärendena,
Polisen bör samarbeta

med andra myndigheter

öka stödet till

kvinnor.

utsatta

medla i ärenden som innefatoch uppföljning

och organisationer

i syfte att

Myndigheterna

En utvärdering

polisarbetet

inom

rättsväsendet

och

våld

mot

kvinnor

har inverkat
av hur policydokumentet
resultat som blivit följden. Utvärderingen

visade

har gjorts

och vilka

att kvinnorna
blivit utsatta

blivit
för våld

mer motiverade
i hemmet,

att polisen i större utsträckning
att antalet gripanden ökade,
att polisens avskrivningar
till åklagaren för beslut.

att göra

verkligen

av mål minskade

på det lokala

en polisanmälan

upprättade

om att de

en anmälan,

och att fler ärenden

gick vidare

Särskilt

tydliga var dessa skillnader
i polisdistrikt
som inrättat särskilda avdelför ärenden som rör våld mot kvinnor.
Sådana särskilda
enheter för ärenden som rör våld mot kvinnor
Domestic
Violence
i England. Inom en
Units har vuxit fram inom ett flertal polisdistrikt

ningar

sådan enhet arbetar

vanligen

poliser, som
en eller två poliser, i regel kvinnliga
våld
och
rör
andra
i hemmet.
övergrepp
som
Enheterna kan vara placerade i anslutning till polisens lokaler eller i en polisstation som har inrättats särskilt för detta ändamål. I vissa fall tas kvinnan emot
personal. Vid dessa enheter kan kvinnan också erbjudas social
av icke-polisiär
och juridisk
Kvinnan har möjlighet att i lugn och ro fundera på om
rådgivning.
är specialiserade

på ärenden

hon skall

brottet

anmäla

Undersökningar

eller

inte.

har visat

att
mer stöd kvinnan erhöll från polisen, desto
sin anmälan och gick vidare med sin
att hon fullföljde
var sannolikheten
sak till domstol.
Det bör noteras att i England är det en förutsättning för att
våldsbrott,
som har begåtts i hemmet, skall föras vidare till åtal och dom att
större

kvinnan
anger brottet till åtal.
År 1993 hade 62
69 polisdistrikt
särskilda enheter för handav Londonpolisens
läggning av ärenden som rör våld och andra övergrepp
i hemmet.
mot kvinnor
I landets övriga 42 distrikt
uppgick antalet enheter till 20. Personalen på enheterna

är experter på den särskilda problematik
som är förenad med dessa
och kan bistå med ett utvecklat stöd till utsatta kvinnor.
polisärenden
Den kan
och kan bistå med
ge råd till de polismän som ansvarar för brottsutredningarna

kunskap
enheterna

digheter

till

dem

Poliserna
på de särskilda
som handhar polisutbildningen.
också
för
att samverkan kommer till stånd med andra mynansvarar
och organisationer,
som kommer i kontakt med kvinnor som utsätts för

våld.
Det

arbete

enheterna har påverkat övrigt polisarbete
positivt
som utförs
sätt överföra det nämnda policydokumentets
innehåll
genom att på ett effektivt
till praktiskt
fältarbete.
En betydlig förbättring
har
av servicen till allmänheten
blivit

följden.

I ett statligt cirkulär från år 1990 till alla polischefer
i England rekommenderades att alla polismyndigheter
skulle upprätta policydokument
för handläggningen
av ärenden som rör våld inom familjen. Sådana dokument syftar till att påverka
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kontakt

-

mot

kvinnor

i
som kommer
innehålla
cirkuläret

polismän

bör enligt

om
och deras barn från ytter-

att skydda brottsoffren

plikten

den övergripande
våld,

ligare
-

Policydokumenten

med dessa ärenden.

erinringar

och våld

hos enskilda

och beteendet

attityderna

och förändra

rättsväsendet

inom

Myndigheterna

våld inom familjen som på andra
av att se lika allvarligt
våld,
av
vikten av att använda sig av möjligheterna
att gripa gärningsmannen,
faran i att söka förlika den våldsamma mannen och den utsatta kvinnan,

nödvändigheten
former

-

betydelsen av en omfattande registerföring som möjliggör
hur effektivt
myndigheten handlägger dessa ärenden.

uppföljning

av

och
uppmanades också att samverka med andra myndigheter
och
överväga
brottsoffren
att
när det gäller stöd till
organisationer
frivilliga
upprättandet av särskilda enheter för handläggningen
av ärenden som rör våld
Polischeferna

Vidare uppmanades polischeferna att se över och vid behov ändra
i syfte att förhindra
att ärenden skrivs av i allt för hög grad.
1993
En utredning från år
ger vid handen att attityderna hos enskilda polismän
har
Polismännen
inte minst med anledning av det statliga cirkuläret.
förändrats,
våld och övergrepp
blivit mer uppmärksamma och ser med större allvar
som
i
deras
hem.
kvinnor
riktas mot
I bl.a. England har man utvecklat metoder för registrering av olika uppgifter
i hemmet.

rutinerna

Med hjälp av datoriav våld inom familjen Domestic Early Warning System.
relationer
i
våld
nära
samt
lagras uppgifter
serade informationssystem
om
polisen
kan
utryckning
Vid
åtgärder
vidtagna
tidigare
information
en
m.m.
om
till samma adress
via dataskärmen
kontrollera
om det skett någon utryckning

tidigare
När

och vilka

det gäller

tillskapat

åtgärder

som vidtogs

utredningar

särskilda

rutiner.

som

rör

vid det tillfället.

sexuella

Polispersonal

övergrepp

med särskild

har

utbildning

London-polisen

chaperones

för
offren
dygnet runt och fungerar som stödpersoner
tillgänglig
allt
och har framför
sexualbrott.
Stödpersonen ansvarar för offrets välbefinnande
två uppgifter. Den ena är att tillse att offret behandlas med hänsyn och respekt.
för

finns

är att genom förhör med offret och på annat sätt samla
åtal och rättegång.
för eventuellt
bevis mot gärningsmannen
bästa möjliga
Den
har ett nära samarbete med den utredande polispersonalen.
Stödpersonerna
information.
skriftlig
och
muntlig
både
får
sexualbrott
för
blivit
ett
utsatt
som
Läkarundersökningen
äger rum i särskilt utrustade avdelningar,
som är knutna
Den

andra

uppgiften

till vissa polisstationer.

har rätt att välja mellan en kvinnlig och en manlig
Stödpersonerna hjälper sedan offret att få kontakt med
Offret

undersökningsläkare.
myndigheter och organisationer

som kan ge offret

fortsatt

stöd och hjälp.

Myndigheterna

inom

rättsväsendet

och

våld

kvinnor

mot
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Canada
I Canada är våld mot kvinnor och barn brott som man anser vara så speciella
till sin karaktär att de kräver särskilda resurser från polisens sida. Detta synsätt
har återverkat på polisutbildningen,
och en utgångspunkt
är att utbildning
måste
ske

alla nivåer

inom

I polisutbildningen

polismyndigheten,
ingår bl.a. kunskap

inte minst

för polischeferna.

om den speciella våldscykel som är
för det våld som utövas av män mot kvinnor
i nära relationer.
Polisen
måste också ha specialkunskaper
olika
kulturella
skillnader
det
gäller
när
om
attityder till våld mot kvinnor.
Slutligen måste de ha kunskaper om det skydd

typisk

som kan erbjudas utsatta kvinnor.
Särskild handledning
och stöd till

poliser

uppmärksammats.

Ett gott stöd från kollegor
från utomstående
handledning

som arbetar med dessa ärenden har
och överordnade
samt - vid behov
kan motverka stress och utbränd-

kvalificerad
het. En polis som fått specialutbildning
och som har arbetat med ärenden som
rör våld mot kvinnor
och barn anser man bör gynnas karriärmässigt.
Man är på det klara med att ärenden som rör våld i hemmet inte endast är en
polisangelägenhet utan också berör arbetet inom ett flertal olika myndigheter och
frivilliga
organisationer.
Det är därför viktigt att poliserna tränas i att arbeta
tillsammans
med andra och att de kontinuerligt
med andra
utbyter erfarenheter

yrkeskategorier.

Poliserna

måste kunna hänvisa

kvinnorna

gan, som kan bistå med stöd och hjälp.
Även i Canada har polisen på olika håll upprättat
mot kvinnor.
som rör våld och andra övergrepp

särskilda
Olika

till olika

samhällsor-

enheter för ärenden

för sådana
visar att vissa enheter
Undersökningar
synes fungera bättre än andra. Det gäller framför allt enheter som är bemannade
med socialarbetare
som arbetar inne på en polisstation.
enheter

har prövats

8.3.5

Några

modeller

och utvärderats.

datoriserade

polisregister

Som framgått

ovan har man i bl.a. England utvecklat metoder för registrering
våld
inom
familjen Domestic Early Warning Systems. Även i Sverige har
av
flera olika datoriserade
tillkommit
under de senaste åren.
polisregister
Ett relativt
mälansrutin,

polisdistrikt.
är skyldig
behövs

nytt system
RAR
finns

för registrering
i dag i form

Rationell
av brottsanmälningar
anlokala
databaserade
system i varje
av
alla anmälningar
om brott som polisen

I detta system registreras
ändamål
att ta upp. Registrets

för polisens

brottsutredande

är att tillhandahålla
för service

verksamhet,

uppgifter
allmänheten

som
och

för att i enlighet med lag eller förordning
lämna uppgifter
till andra myndigheter. Vidare är syftet med registret att tillhandahålla
uppgifter för polismyndighetsärenden och för planering och uppföljning av verksamheten
inom polisväsendet samt för statistik. Registret utgör tillika polismyndighetens
diarium.
Person-

Myndigheterna
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rättsväsendet

inom

och våld

mot

kvinnor

i registret till dess att ett ärende har avslutats
kvarligger
efter
det
fem
år
att ärendet har avslutats.
senast
Ett nytt databaserat system håller på att utvecklas för registrering
verksamhet
Rutin för
allt ordningspolisens
mentation
av framför

uppgifterna

med RIM

och doku-

ingripande-

bedrivs för närvarande vid några
och en försöksverksamhet
och ingripanRegistret innehåller uppgifter om uttryckningar
hämtas
registret
bostad
kan
till
kallas
gör. När polisen
ur
en

RIM,

meddelanden,

polismyndigheter.
den som polisen
upplysningar

och gallras

om tidigare
är att utveckla

utryckningar

m.m.

till

ett informationssystem

samma adress. Ett av syftena
som kan bidra till en mera

Särskild uppmärkverksamhet.
av ordningspolisens
händelse- och aktivitetskoder
samt prioritering
samhet skall ägnas
av aktivitehändelser och hur denna
ter. Hanteringen
om olika oförutsedda
av information
information
kommer till polisens kännedom skall utredas.

styrning

resultatorienterad

för framtagande

Ett projekt

åtgärder

förundersökning

under

av ännu ett databaserat
och brottsutredning

som avser olika
utredningsDatoriserad

register,

till RAR-systemet

och kan ses
och vidareutveckling
av detta system. Utvecklingsarbetet
som en fortsättning
syftar
sker i nära samarbete mellan polis- och åklagarväsendena. Projektarbetet
och
handläggningstiderna
förkorta
utredningsarbetet,
bl.a. till att effektivisera
rutin,

har nyligen

DUR

inletts.

DUR

anknyter

mer aktiv.
av förundersökningen
rörande nya registersyskan också nämnas att en utredning
i stället för personmisstankeregister
och
kriminalregister
ett
tem - ett nytt
ingår att
uppdraget
inom
kort.
I
kommer att tillsättas
och belastningsregistret
hjälp av
med
överväga frågor som avser registrering
av vissa spaningsuppgifter
ADB.

göra ledningen

I sammanhanget

8.3.6

överväganden

Kvinnovåldskommissionens

och

förslag

bör utarbeta särskilda åtgärdsprogram,
Vi anser att polismyndigheterna
vilka åtgärder som polisen bör vidta vid handläggningen
som beskriver
Vidare bör polismyndigheterna
av ärenden som rör våld mot kvinnor.
utarbeta särskilda informationsbroschyrer
som är riktade till kvinnor som
Vi anser att
har utsatts för våld och andra övergrepp.
och
andra
övergrepp
mot kvinnor
ärenden som rör våld

bör behandlas

skyndsamt.
Vi föreslår
ett särskilt

att något polisdistrikt
bemötande
kvalificerat

får i uppdrag
av kvinnor

att utarbeta

modeller

som är utsatta

för

för våld.

Myndigheterna

inom

rättsväsendet

ramen för denna försöksverksamhet
även pröva på vilket sätt användningen

Inom

och våld

mot

kvinnor

torde förutsättningar

finnas

att
på ett

av olika registersystem
effektivt
sätt kan användas i kampen mot kvinnovåldet.
Vi föreslår vidare en försöksverksamhet
med intensivövervakning

elektronisk

kontroll

beträffande

män som inte

kan förmås
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med

respektera

meddelade besöksförbud.
Vi anser att Rikspolisstyrelsen
bör ges i uppför en sådan försöksverksamhet.
drag att utreda förutsättningarna
Eventuellt skulle fördelar kunna vinnas om en sådan försöksverksamhet
samordmed intensivövervakning
nas med den verksamhet
av vissa fängelsedömda som nu pågår.
Vi anser att rutiner
för
snarast bör skapas som gör det möjligt
kvinna att snabbt få tillgång till den skyddsutrustning
hon behöver.
att
anser också att möjligheterna
fallen, där metoder
allvarliga

mest

liwaktsskydd
som är mindre

bör finnas

kvar

ingripande

en
Vi
i de

är otill-

räckliga.
Det är också enligt

vår mening angeläget att närmare analysera hur ett
skydd bör utformas för olika kvinnors behov. Det behövs en

effektivt

utvärdering
noggrann
har använts,
och vi

Brottsförebyggande

av de metoder för skydd av kvinnor
som hittills
föreslår
i samarbete
med
att Rikspolisstyrelsen
rådet får uppdrag att göra en sådan utvärdering.

liksom t.ex. den ekonomiska
brottsligav våldsbrottsligheten,
har getts hög prioritet
under senare år. Att komma till rätta med dessa
har ansetts vara en mycket viktig uppgift för polis, åklagatyper av brottslighet
och
andra
myndigheter. Resurser har tillförts för att utveckla brottsbekämpre

Bekämpandet
heten,

ningen
utbrett

inom

dessa områden.

Våld

och andra

i samhället.

I tidigare

kapitel

problem

är ett
övergrepp
mot kvinnor
har vi påpekat att detta problem
för såväl kommunernas
socialtjänst som hälso- och

för med sig stora kostnader
Även för rättsväsendet
sjukvården.

torde kostnaderna

för det våld som drabbar
har vi föreslagit
omfattning
en

kvinnor
vara betydande. I Kapitel 3 Problemets
ökad könsuppdelning
Med en sådan förbättring
av kriminalstatistiken.
av statistiken kan även samhällets kostnader för våldet mot kvinnor
synliggöras.
När det gäller att bekämpa våld mot kvinnor är det enligt vår mening nödvän-

digt att anlägga ett liknande synsätt som skett i fråga om annan våldsbrottslighet
och den ekonomiska
Med en bredare ansats för att komma till
brottsligheten.
rätta

med våldet

och beivras

kan betydligt fler fall av sådana brott uppdagas
mot kvinnor
eller förhindras.
Detta torde medföra besparingar, såväl ekonomiskt

som i fråga om personligt

lidande.

Anmälningar

om våldsbrott

mot kvinnor
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inom

Myndigheterna

rättsväsendet

och

våld

mot

överhuvudtaget
av sådan brottslighet
Detta kan och måste ske på olika sätt.

och bekämpandet
i polisarbetet.
Av största
ger uttryck

för

prioritering

när det gäller

I nästa kapitel

gäller våld mot kvinnor.
heter och organisationer

måste ges hög prioritet

som den högsta polisledningen
och handläggning
av ärenden som
Kapitel 9 Samverkan mellan myndig-

den inställning

är givetvis

betydelse

kvinnor

behandlar
för att motverka våld mot kvinnor
nivån. Vi redovisar
skäl
den nationella

vi beför

att
av policydokument
nationella
bör utarbeta
och andra centrala
myndigheter
Rikspolisstyrelsen
för respektive
myndighetsområde
när det
policydokument,
som ger riktlinjer
infortidigare
kan
våld
kvinnor.
Här
nämnas
gäller bekämpningen
mot
en
av
hovet

och DomRiksåklagaren
Rikspolisstyrelsen,
som Socialstyrelsen,
på regeringens uppdrag utarbetade år 1985, och som senare genom
har
försorg getts ut i reviderad form. Informationsskriften
justitiedepartementets
mationsskrift
stolsverket
använts

i olika

dokument

utbildningssammahang

för t.ex.

polisområdet

inom rättsväsendet.

Ett nationellt

policy-

kan väl bygga på denna skrift,

även om kommåste göras.

uppgifter
mer polisspeciñka
skall
också tas fram lokalt. Av ett sådant dokument
är ett prioriterat
det framgå att våld mot kvinnor
sett från polissynpunkt
omockså utarbeta
bör polismyndigheterna
råde. För att underlätta
polisarbetet
de åtgärder som kan komma i fråga
särskilda
åtgärdsprogram,
som beskriver
som tar sikte
behöver
Policydokument

pletteringar

och som polisen bör vidta vid handläggningen
av ärenden som rör våld mot
bör utarbetas och innehålla
till kvinnorna
kvinnor.
Broschyrer med information
till olika myndigheter och organisationer
uppgifter om telefonnummer
som kan
till
om vilka möjligheter
ge råd och stöd. Likaså bör broschyren ge information
med
bistå
med.
kan
Processen
att
skydd som finns att tillgå och som polisen
har
och annat informationsmaterial
utarbeta policydokument,
åtgärdsprogram
stor betydelse också
våldet mot kvinnor.

för

att öka den allmänna

kunskapen

hos personalen

om

Det är påtagligt att polisens insatser för kvinnor som utsätts för våld har geåterstår dock
under senare år. Fortfarande
förbättring
nomgått
en kvalitativ
mycket att göra.
skall handMycket talar för att polisutredningar
som gäller våld mot kvinnor

läggas av poliser med särskild kunskap och fallenhet
området.
En självklar fördel med en specialisering

som specialiserat sig inom
får en
är att handläggarna
och skickliga
på att hantera

erfarenhet
som innebär att de blir särskilt kunniga
just sådana ärenden. Samtidigt måste framhållas att det för de utsatta kvinnorna
för polisen som de kommer i kontakt med har
är viktigt att varje företrädare

som kallas till en bostad där en
ha
likaväl som den utredande polismannen
kvinna utsatts för våld måste
våld
kan
och
hur
påverka
i
allmänhet
våld
kvinnor
kunskaper
mot
om
om
ha förståoch utredningsmannen
Samtidigt
kvinnan.
måste ordningspolisen
-

kunskaper

på området.

Den

ordningspolis

Myndigheterna

else för och insikter
ta rättsliga
För alla

inom

rättsväsendet

i vad som kommer

och

våld

mot

att krävas av kvinnan

kvinnor
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under den fortsat-

processen.

förundersökningar

tidigare

nämnts

heterna

medger.

gäller ett generellt
skall förundersökningen
bedrivas
Vi

återkommer

krav

på skyndsamhet.

så skyndamt

Som

som omständig-

i avsnittet

om åklagarnas handläggning
av
ärenden om våld mot kvinnor till frågan om det bör finnas bestämda tidsfrister
för forundersökningar
i dessa ärenden. Såvitt avser polisens handläggning
finns
dock anledning
redan
framhålla
här
vikten
ärenden
våld
och
att
av att
som rör
andra övergrepp
Från

olika

gistrering
framgått

mot kvinnor

behandlas

skyndsamt.

håll

inte minst från kvinnojourerna
har det efterlysts bättre remän
hotar
och
trakasserar en kvinna. Som
upprepade
gånger
av
som
har
i
bl.a.
England utvecklat metoder för registrering
ovan
man
av vad

l särskilda datasystem lagras information
man där kallar familjevåld.
om tidigai samre vidtagna åtgärder m.m., som kan vara av betydelse för polisarbetet
band med utryckningar
och vid anmälningar om brott mot kvinnor
men också
Även i
for polisens
verksamhet
och utredningsarbete.
brottsförebyggande

Sverige

har olika

datoriserade

polisregister

tillkommit
under senare tid.
kvinnomisshandel
och
över ingripanden
om
som
polisen gör i sådana ärenden kan bidra till att öka polisens kunskap om förekomsten av sådant våld och bidra till tidiga och därmed effektivare
insatser för
de utsatta kvinnorna.
System som kan medverka till en effektivare
utredning av
Register

över

dessa brott
är under

anmälningar

är också viktiga.

utveckling.

har beskrivits
några system som
denna
bör
kunna
typ
av
ge polisen värdefull
när det gäller att skydda och stödja kvinnor
som utsätts

bakgrundsinformation
för våld

l det föregående

Register

i sina hem. Bl.a.

information
genast
hot eller om polisen
aktuella bostaden.
Framför

kan polisen i samband med ett förestående hembesök
om kvinnan tidigare gjort någon anmälan om våld eller
tidigare haft anledning att ingripa mot någon person i den

allt i England

finns som nämnts särskilda enheter med personal som
att arbeta med ärenden som rör våld och andra övergrepp
Förekomsten
av sådana enheter har på ett positivt sätt bidragit till
och förbättra
polisens handläggning
av ärenden som innefattar

har specialkompetens
mot kvinnor.
att utveckla
kvinnovåld.

Särskilt

i kombination

med centralt

utfärdade

policydokument

har

verksamheten

gett positiva resultat. Vi har funnit att det finns anledning att
även i vårt land pröva ett sådant arbetssätt. Vi föreslår därför att något polisdistrikt får i uppdrag att utarbeta modeller för ett kvalificerat
bemötande av kvinnor som är utsatta
särskild utbildning,
En annan möjlighet,
socialarbetare
knyts
försöksverksamhet

för

våld.

Viss

skulle,
efter det att de fått
för
i dessa ärenden.
övrig
personal
en resurs
med
i
Canada,
framgång
prövats
är
att en eller flera
som
till polisverksamheten.
intresse är här den
Av särskilt

polispersonal

kunna utgöra

för att uppnå

ett förbättrat

skydd

för utsatta

kvinnor

som
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inom

rättsväsendet

och

våld

kvinnor

mot

torde förutsättningar
Inom ramen för denna försöksverksamhet
på ett
vilket sätt användningen
att även pröva
av olika registersystem
Rikspolisstyreleffektivt sätt skulle kunna användas i kampen mot kvinnovåldet.
i Eslöv så att erfarenav försöksverksamheten
sen bör noga följa utvecklingen

pågår

i Eslöv.

finnas

tjäna som modell för utvecklingen
kan tas till vara och verksamheten
av
för
våld.
för kvinnor
utsätts
som
möjligheter
Målsägandens
att få information
av det egna
om handläggningen
informationsinsatser
anledning
finns
Det
ärendet har redan förbättrats.
anta att
som utsätts för våld i
av olika slag kan ha särskilt stor betydelse för kvinnor

heterna

polisarbete

sina hem. Ökad information

ning,

åtal och rättegång

om vad som kommer att hända under förundersökkan medföra att fler kvinnor orkar och vill medverka

utredningsarbetet.

i det fortsatta

syfte och hon bör upplysas
om förundersökningens
del
har
rätt
att
av hela förundersökningspromannen
vill att hennes adress skall vara hemlig för mannen bör

bör informeras

Kvinnan

om att den misstänkte
tokollet.
Om kvinnan

hon uppge en c/o adress eftersom mannen, om han begär
läggs
uppgifter om kvinnans adress. Om förundersökningen
beslutar att inte väcka åtal på den grunden att brott inte kan
få information
om skälet till att polisen eller åklagaren inte
Det är en klar fördel
och mannen. Om kvinnan

till åtal och rättegång.
till både kvinnan

att information
ringer polisen

det, har rätt att få
ned eller åklagaren

styrkas

bör kvinnan

att gå vidare
helst
muntligen,
ges
och meddelar att hon

väljer

är det nödta tillbaka sin anmälan och inte vidare medverka i utredningen
med
frågan med henne, återkommer
vändigt att polisen omgående diskuterar
besök
personligt
komma
på
förmå
henne
kanske försöker
ett
att
nya kontakter,
eller erbjuder att en utredare kan komma hem till henne och
till polisstationen
vill

som hon har för sitt ställningstagandet
ankommer
på åklagaren att avgöra om
om att
saken skall gå vidare till domstol och att hon alltså inte ensidigt kan återkalla
Vidare bör hon få veta att det kan vara möjligt att ordna det
en brottsanmälan.
så att mannen inte behöver närvara vid förhöret med henne under rättegången.

diskutera

med henne de bevekelsegrunder
bör informeras

de. Kvinnan

som bör ges till den utsatta kvinnan rör det stöd som kan
olika former av skydd
eller från kvinnojouren,
socialtjänsten
ges henne
och
besöksförbud
som kan erbjudas kvinnan och hennes barn samt reglerna om
identitetsskydd.
kan uppleva ett förhör hos polisen som både pressande
De flesta människor
Annan

information
från

som anmält att hon blivit utsatt för våld uppmanas
exakta
oftast att i detalj beskriva de övergrepp
som skett. Polisen efterfrågar
och/eller hoten har ägt rum.
och platser för när och var misshandeln
tidpunkter
Likaså behöver polisen få sådana detaljer som huruvida
mannen slagit med
och plågsamt.

En kvinna

var på kroppen slagen tagit m.m. Sådana ingående
kan av kvinnan upplevas som mycket förnedrande.
frågor om händelseförloppet
l-lon kan känna att polisen ifrågasätter hennes uppgifter och tar mannens parti.

öppen

eller

knuten

hand,

Myndigheterna

inom

rättsväsendet

och

våld

kvinnor

mot

De enskilda

polisernas bemötande av kvinnor
som söker polisens hjälp är
största
Det
betydelse.
viktigt
är
nämnts
att poliserna har kunskaav
som
de
särskilda
kvinna
svårigheter
möter
per om
som
en
som utsatts för våld,
särskilt om förövaren
är en närstående. Om kvinnan är i ett mycket upprivet
tillstånd,
eventuellt
i chock, eller om hon är påverkad av alkohol eller andra
droger bör ett förhör med henne anstå till dess att hon känner sig lugnare.
därför

Upprepade

ingripanden

den hjälpsökande
olika

gäller

bli bättre
hennes

i samma familj kan ofta påverka polisens attityder till
negativt. Med ökade kunskaper,
inte minst när det

kvinnan

jämställdhetsfrågor,

rustade

situation

utbildningsinsatser

kan sådana attityder

motverkas

och poliserna

att möta kvinnan med inlevelse och förståelse för hur utsatt
vikten av
är. Vi har i flera olika sammanhang understrukit
Ökade kunskaper i grundutbildför olika yrkeskategorier.

ningen

polishögskolan
om våld mot kvinnor kan bidra till att skapa attityder
Metoder för förhörsteknik
ett bra bemötande av utsatta kvinnor.
som möjliggör
för
våld
kvinnor
bör också utvecklas.
anpassade
utredning
är
mot
som
av
i dessa frågor till ett mindre antal redan verksamma
Specialutbildning
poliser
bidrar
till

ytterligare

frågan

till

om olika

i detta avseende.
att utveckla polisarbetet
i ett senare kapitel.
utbildningsinsatser

Vi återkommer

Att skydda kvinnor

utgör en viktig del i polisens
mot våld, hot och trakasserier
arbete.
Det är betydelsefullt
brottsbekämpande
att polisen når ut med information om de olika skyddsåtgärder
Sådan
som kan erbjudas utsatta kvinnor.
information

måste ges fortlöpande.
som kommit till

De flesta åtgärder

användning

i Sverige

för att skydda kvinhar främst riktat sig till de

nor som utsätts för misshandel och andra övergrepp
och krävt deras medverkan.
Vi anser att det är angeläget att
utsatta kvinnorna
i framtiden
finna skyddsmetoder
i
första
hand inskränker
de hotande
som
märmens, och inte de utsatta
punktbevakas.

kvinnornas,

rörelsefrihet.

Vissa

män kan behöva

I Förenta
nisk

staterna har som tidigare nämnts utvecklats ett system med elektroövervakning
Enligt vår mening är
av män som meddelats besöksförbud.

det viktigt

övervakning

att också i Sverige pröva och utveckla liknande metoder
och trakasserar
kvinnor.
av män som förföljer

för intensiv-

kan förbud meddelas för en man att besöka eller på
Enligt besöksförbudslagen
annat sätt ta kontakt med en kvinna eller att följa efter henne. Vid behov kan
förbudet
utvidgas till att avse förbud att uppehålla sig i närheten av kvinnans
bostad eller arbetsplats eller annat ställe där hon brukar vistas. Den som bryter
kan dömas för överträdelse
till böter eller
mot ett besöksförbud
av besöksförbud
fängelse i högst ett år. överträdelser
besöksförbud
inte
och det
ovanliga
är
av
förekommer
för överträdelse
besöksförbud,
även att män, efter lagföring
av
fortsätter

sitt beteende.

åtgärder

mot

män som

Det föreligger

enligt

inte kan förmås

ett behov
besöksförbud

vår mening

respektera

av förstärkta
som ålagts
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dem. För dem skulle
under

ett besöksförbud,

i vilket

vara lämpligt.
kontroll
med elektronisk

tvåårig

försöksverksamhet

inletts.

Inom

kvinnor

mot

också ingår att mannen

skall stå

kontroll.

En

har
av vissa fängelsedömda
på högst
skall fängelsestraff
anstalt i form av intensivöverbedrivs under ledning

Försöksverksamheten

på några platser

av frivårdsmyndigheterna
begränsade - som hittills

redan i Sverige.

förekommer

med sådan övervakning

ramen för denna försöksverksamhet
i vissa fall kunna verkställas utanför

med elektronisk

vakning

våld

och

övervakning,

särskild

Intensivövervakning

två månader

rättsväsendet

nåtts av systemet

i landet.

De erfarenheter

med elektronisk

övervakning

än
- om
förefal-

ler positiva.
med
till stånd i vart fall en försöksverksamhet
Vi anser det angeläget att
beträffande
kontroll
män som inte kan
med elektronisk
intensivövervakning
Vi föreslår att Rikspolisstyrelsen
förmås respektera meddelade besöksförbud.
för en sådan försöksverksamhet.
att utreda förutsättningarna
samordskulle fördelar kunna vinnas om en sådan försöksverksamhet
Eventuellt
fängelsedömda
vissa
intensivövervakning
verksamhet
med
med
den
som
av
nas
redan.
sådan
finns
En
övervakningen
för
och
organisation
Utrustning
pågår.
nu
och
skulle vara av begränsad omfattning
utvidgning
av försöksverksamheten
för
den
redan
inom
ekonomiskt
kunna rymmas
torde i huvudsak
som
ramen
kan för övrigt nämnas att lagen helt
besöksförbudslagen
pågår. Beträffande
får

i uppdrag

varit

nyligen

föremål

för utvärdering

av Brottsförebyggande

rådet.

När en kvinna behöver polisskydd är det av största vikt att ärendet handläggs
undersökning ger vid handen att handläggningstider
snabbt. Rikspolisstyrelsens
fått
Det har dock förekommit
undantagen.
hör
till
vecka
att kvinnor
över en
har
De utrustningar
ett polisdistrikt
en tid för att få ett trygghetspaket.
närvarande
för
håller man
kan tillfälligt
vara utlånade. Inom Rikspolisstyrelsen
Från en sådan pool kan de
på att inrätta en s.k. pool för skyddsutrustningar.
saknar egen. Vi
skaffa
olika polisdistrikten
om man tillfälligt
en utrustning
bör
skapas
rutiner
och
denna
åtgärd
på
positivt
snarast
att
som gör det
anser
ser

vänta

för

möjligt

en kvinna

att få tillgång

till

den skyddsutrustning

hon

behöver

omedelbart.

Åtskydda utsatta kvinnor.
att med hjälp av livvakter
gärden kan vara mycket påfrestande för den enskilda kvinnan eftersom den i
och möjlighet
hennes rörelsefrihet
att leva ett normalt liv.
hög grad inskränker
Man har också prövat

Metoden

viktig

kräver

trygghet

en betydelsefull
få livvaktsskydd

kan dock vara en
Livvaktsskyddet
resurser.
och metoden kan i vissa fall även sägas vara
åtgärd. Vi anser därför att möjligheterna
att
brottsförebyggande
också

mycket

för vissa kvinnor,

fallen där metoder som är
kvar i de mest allvarliga
fåtal
fall som det är lämpligt
inte räcker. Det är endast i ett
mindre ingripande
inom
att denna metod används, varför det bör gå att genom omprioriteringar
nödvändiga
avsätta
den ram som fastställs för brottsutredningskostnader
m.m.
bör finnas

inom

Myndigheterna

och

våld

kvinnor

mot
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för ändamålet.

resurser
Vilket

behov

av skydd en enskild kvinna har varierar.
för olika
analysera hur skyddet bör utformas

närmare

utvärdering
noggrann
kan
eventuellt
använts

liga

rättsväsendet

eller

nya typer

Rikspolisstyrelsen

Det är angeläget
kvinnors

behov.

att
En

har
av de metoder för skydd av kvinnor
som hittills
motivera att befintliga resurser omfördelas
och att befintVi föreslår
utvecklas.
att
av skydd för utsatta kvinnor

i samarbete

med Brottsförebyggande

rådet får uppdrag

att

göra en sådan utvärdering.

Åklagarnas handläggning

8.4

och

förfarandet

i domstol
8.4.1

Inledning

När en kvinna

blivit

utsatt för våld eller hot om våld föreligger,
som framgått
avsnitt, oftast en plikt för åklagaren att väcka åtal för de brott

av ett tidigare
som begåtts mot kvinnan.

Det gäller

brottet

Åklagarens skyldighet

skall

ske eller

om det föreligger
av den bevisning

tillräckliga

om kvinnan själv vill att åtal för
att åtala är dock beroende av
skäl för åtal. Bl.a. skall åklagaren pröva styrkan
oavsett

som finns. Bevisningen måste vara av sådan beskaffenhet
på objektiva grunder kan förvänta sig en fällande dom.

åklagaren
Under

inte.

förundersökningen

samlas

materialet

för

åklagarens

att

bedömning

av
leds som tidigare nämnts av polismyndigheten
eller av åklagaren.
Om inte åklagaren redan från början tagit ledningen
av
skall åklagaren överta denna så snart någon skäligen kan
förundersökningen
Även i andra fall
misstänkas för brottet och saken inte är av enkel beskaffenhet.
Detta
kan det vara påkallat att åklagaren övertar förundersökningsledningen.

åtalsfrågan.

Förundersökningen

Enligt anvisningar som fastställts av
av 23 kap. 3 § rättegångsbalken.
RÅ:s cirkulär, RÅC 1:95, det s.k. Föroch Rikspolisstyrelsen
Riksåklagaren
framgår

delningscirkuläret

misshandel som inte är grov anses vara ett mål av
När fråga uppstår om användning av tvångsmedel eller när
skall dock
domstolens
sida erfordras under förundersökningen
skall bl.a.

enkel beskaffenhet.
en åtgärd
åklagaren

från

även om målet är av enkel
som förundersökningsledare
eller det annars
I vissa andra fall, som när målet är svårbedömt
skall åklagaren
omfattning,
eller
är påkallat med hänsyn till utredningens
art
också inträda som förundersökningsledare.
inträda

beskaffenhet.

bedrivas
så
skall enligt 23 kap. 4 § rättegångsbalken
frihetsberövad
tillåter.
Om
den
misstänkte
är
omständigheterna
som
särskilda
tidsfrister
för när utredningen
måste vara färdig. Detta gäller

Förundersökningen

skyndsamt
råder

sedan den 1 januari
som är under

1995 även i vissa fall

18 år. Annars

kan tiden

avser någon
och avslutad förunder-

då förundersökningen

mellan

anmälan
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sökning

variera

avsevärt.

särskilt

ende avsnitt

våld

mot

kvinnor

har vi i föregåNär det gäller polisens handläggning
vikten av en snabb handläggning.

framhållit

förundersökning

En inledd

och

rättsväsendet

sätt. Innan den misstänkte
kan
23 kap. 18 § rättegångsbalken

på olika

kan avslutas

enligt
om utredningen
kan
Nedläggning
ske i form av nedläggning av förundersökningen.
skett avslutas förunderNär slutdelgivning
beslutas av en rad olika anledningar.
dvs. beslut om åtal
sökningen genom att åklagaren fattar beslut i åtalsfrågan,
åtalsbeslut.
Ett av skälen till
eller beslut om att åtal inte skall väckas negativt
slutligt

underrättats

avskrivning

nedläggs eller att åtal inte väcks vid avslutad förunderatt förundersökningen
finner att den framtagna
vid sin bevisprövning
kan
åklagaren
sökning
vara att
Normalt
bör inte polismyndigbevisningen inte räcker till för att styrka brottet.
"brott kan
styrutan endast åklagaren, använda beslutsmotiveringen
skall
det
Bakgrunden
är
förundersökningen.
att
kas" vid nedläggning
vara
av
finns
det
någon
Om
bevisprövningen.
företar
polisen,
och
inte
åklagaren,
som
till
sålunda redovisas
för brottet skall utredningen
som är skäligen misstänkt
Om
104.
1982/83
åklagaren för beslut i åtalsfrägan JO:s ämbetsberättelse
s.

heten,

inte någon

är skäligen

misstänkt

för brottet

kan polismyndigheten

fatta beslut

"ej spaningsvarvid beslutsmotiveringen
av förundersökningen,
förundersökning
stadier
Under
samtliga
hands.
till
närmast
av
kan ett beslut av åklagaren överprövas av överåklagaren.
och åtalsprövning
undersökt hur många polisSom framgår nedan har Kvinnovåldskommissionen
om nedläggning
resultat"
ligger

som leder till åtal.
är för dessa
Undersökningen
tar även sikte på hur långa handläggningstiderna
och till dess att
mellan polisanmälan
ärenden, dvs. hur lång tid som förflyter
ärendet avslutats genom ett beslut om åtal eller avskrivning.
brott år 1991
avseende polisanmälda
undersökning
Enligt
en opublicerad
lades
våldtäkt
i
och
kriminalstatistiken
Kvinnomisshandel
Karen Leander,
ned,
kvinnomisshandel
s.k.
rörande
nästan två tredjedelar av alla anmälda brott
Kvinnotrots att det nästan alltid fanns en misstänkt gärningsman i dessa fall.

anmälningar

avseende

våldtäkt

och s.k.

kvinnomisshandel

och offer
som misshandel inomhus mot kvinna, förövare
blivit
och
kännedom
kommit
till
polisens
brott
brott
är
bekanta. Anmälda
som
misshandel.
Sju
procent
registrerade. Brotten delades in i grov respektive annan
När det
rubricerades
kvinnomisshandelsfall
anmälda
grova.
samtliga
som
av
av de
gäller de grova fallen var andelen nedlagda ärenden ungefär hälften
misshandel,
avseende
ärendena
nedlagda
anmälda brotten. I 75 procent av de
fall, användes beslutsmotivesom inte är grov, eller i hälften av alla anmälda
för att gärningen ägt rum ansågs
styrkas", dvs. bevisningen
ringen "brott kan
misshandel

definieras

för att väcka åtal.
visar undersökningen
att andelen nedlagda ärenNär det gäller våldtäktsbrottet
fjärdedelar
den var ännu högre. Vid detta brott lades ca tre
av ärendena ned.
är okänd.
Vid detta brott är det dock vanligare att gärningsmannen
inte tillräcklig

De siffror

som nänms i undersökningen

har varit

stabila

ända sedan början

av

Myndigheterna

1980-talet,

framgår

anmälningar

skrivs

rättsväsendet

inom

och våld

mot

kvinnor

det av undersökningen.
till att så många
En förklaring
kan
kvinnor
vill
"dra
ur" den rättsliga
sig
många
att
av
vara

processen och inte vidare medverka i denna efter det att en anmälan gjorts till
fattas beslut som
polisen. Vidare påpekas att det i varje led i rättsmaskineriet
baseras
förväntningar
om hur aktörer i nästa led kommer att handla. Många
kvinnor

som utsätts för våld förväntar sig sålunda att inte bli trodda av polisen.
gör en bedömning
av om åklagaren kommer att åtala eller inte, och
för att leda till en
åklagaren i sin tur bedömer om bevisningen är tillräcklig
fallande dom.
Polisen

Kvinnovåldskommissionens

8.4.2

statistiska

undersökning
i nära relationer
oftast
mot kvinnor
att det vid anmälan om misshandel
finns en misstänkt gärningsman skrivs ett stort antal ärenden av utan att brotten
till Kvinnovåldskommissionen
blir föremål för rättslig prövning.
I direktiven
Trots

till att en så stor andel av anmälningarna
sägs att en förklaring
om våldsbrott
vid
kvinnor
skrivs
och
inte
leder
till
åtal
kan
det
dessa
brott ofta
mot
av
vara att
i det enskilda fallet. Det är, enligt vad som framgår av
finns bevissvårigheter

direktiven,

angeläget att närmare

dessa anmälningar

skrivs

analysera orsakerna

till

att en så stor andel av

av.
undersökningar

som båda syftar till att få mer kunförhåller
sig till anmälda fall av missmyndigheter
skap om hur rättsvårdande
har eller har
handel och våldtäkt mot kvinnor,
när kvinnan och gärningsmannen
har
haft en relation till varandra. l den ena undersökningen
tagit fram uppgifVi har låtit göra två olika

inomhus

av bekant person
våldtäkt
dels
fullbordat

brott avseende dels misshandel
ter om polisanmälda
mot kvinna 15 år eller äldre s.k. kvinnomisshandel,
brott

De brott som anmäldes till
mot en person 15 år eller äldre.
år 1992 har följts upp t.o.m. utgången av år 1993. Av undersökredovisas i nästa avframgår bl.a. följande. Vår andra undersökning

inomhus

polisen
ningen

under

snitt.
Totalt

anmäldes

år 1992. Av dessa var
1993.
år
av
visar att endast 37 % av alla anmälda kvinnomisshandelsbrott
siffror
strafföreläggande.
Angivna
åtal eller motsvarande
10 585 kvinnomisshandelsbrott

945 brottsutredningar

Undersökningen
gick

grunderna
-

till

vidare

inkluderar

brott

inte avslutade

under

vid utgången

53 % av ärendena
även grov misshandel.
tio
nämligen
stycken,
var
kan

styrkas

gärningen

brott

angivelse

saknas eller

återkallad

skrevs

av. Avskrivnings-
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nedlagd

förundersökningen

-

rättsväsendet

och våld

inledd

eller

enligt

mot

kvinnor

23 kap. 4 a § rättegångs-

balken
-

misstänkt

minderårig

misstänkt

avliden

misstänkt

oskyldig

brott

preskriberat

åtal

påkallat

annan nedläggning

-

43 % av de anmälda brotten skrevs av på grund av att brott inte kunde styrkas.
brott". Knappt 9 % av
"gärningen
Knappt 4 % skrevs av med motiveringen
december
1993
och
utredningarna
var således mellan
var inte avslutade den 31
ett och två år gamla.
Det kan särskilt noteras att i 150 fall 1,5 % användes avskrivningsgrunden
påkallat ur allmän synpunkt". Detta kan tyckas
"angivelse saknas" eller "åtal
sedan mer än tio år
anmärkningsvärt
mot bakgrund av att misshandelsbrottet
Vidare kan noteras att nästan 4 % av
tillbaka
inte längre är ett angivelsebrott.
"annan nedläggning",
skrevs av med beslutsmotiveringen
Motsvaned
kan
utläsas
ärendet
lades
orsaken
till
varför
utan att
av statistiken.
rande siffra för våldtäktsbrottet
är drygt 5 %.
visar undersökningen
När man ser till handläggningstiderna
att knappt 28 %

brottsanmälningarna

senast en månad efter det att anmälningen
hade avslutats efter två månader.
anmälningarna
14
%
av
ca
månader
från anmälningstidpunktoch
20 % av fallen avslutades mellan tre
sex
en och 10 % avslutades först mellan sex och nio månader efter anmälan. Ett
13 % av
avslutats.
halvår efter anmälan hade knappt 75 % av anmälningarna

av anmälningarna
gjorts. Ytterligare

hade avslutats

liggande mer än ett år.
samtliga fall av anmälda
váldtaktsbrottet
Såvitt avser
avser undersökningen
inomhus mot personer 15 år eller äldre. Antalet anmälda brott uppvåldtäkter

ärendena

blev

vid
avslutade
inte blivit
Av dessa hade 119 brottsutredningar
till
vidare
ärendet
anmälda
fall
gick
%
1993.
28
samtliga
I
år
utgången av
av
motiskrevs
med
50
%
åtal. Nästan 60 % av ärendena lades ned, och knappt
av
styrkas". Vid utgången av år 1993 var drygt 13 % av de
veringen
"brott kan
fortfarande
inte avslutade. Brottsutredningarna
anmälda våldtäktsärendena
var

gick

till

905.

senast en månad efter anmälan i 42 % av de anmälda fallen. Ytterli18
%
avslutades två månader efter anmälan. När sex månader gått från
gare
hade 78 % av ärendena avslutats. Efter ett år var 16 %
anmälningstidpunkten
avslutade

ännu inte avslutade.

bilagedel,

Undersökningen

presenteras

mer utförligt

i betänkandets

del B.

som den
av såväl Karen Leanders tidigare nämnda undersökning
bearbetningen
av statistik över polisanmälda brott är det
av oss genomförda
möjligt att ta fram uppgifter om hur många av de anmälda brotten som leder till
Som framgår

åtal. Däremot

saknas i dag helt kunskaper

om hur många av de anmälda

brotten

som leder till

uppgifter

om

fällande

dom. Statistiken

offrets

kön.

i Kapitel

presenterats
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rättsväsendet

inom
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Olika

Motsträvighet

över lagförda
till

förslag

3 Problemets

som

och

våld

mot

kvinnor
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saknar dessutom

personer

av statistiken

förbättringar

har

omfattning.

i rättsväsendet

anomali

har
att få kunskap om bakgrunden till de siffror
som nu har presenterats
kommissionen
forskare vid sociologiska
institutionen
vid Lunds
uppdragit

För

universitet

med poliser och åklagare
att genomföra
en serie s.k. djupintervjuer
deras
kvinnor.
Poliserna
hur de
och åklagarna har beskrivit
om
syn på våld mot
och hur de ser på möjligheten
och skyldigheten
uppfattar kvinnomisshandel
att
föra ett sådant ärende genom det rättsliga maskineriet.
Undersökningen
tar sikte
avseende
på tänkbara orsaker till att en så stor andel av brottsanmälningarna
våld mot kvinnor skrivs av. Rapporten, Motsträvighet
som anomali i rättsväsendet, redovisas

i sin helhet

Syftet med studien

del B.

att analysera polisers och åklagares resonemang
företeelse
och som ärenden. Deras föreställningar
som
till dessa brott är av betydelse för de bedömningar
som

våld mot kvinnor

kring

i betänkandets

har varit

om och förhållningssätt
görs. Kvinnovåldskommissionens
bakom

ligger
kvinnor

önskemål var att få mer kunskap om vad som
avskrivningar
av ärenden som rör våld mot
till avskrivningsi de bakomliggande
resonemangen

den höga andelen

och att få insyn
"brott kan

motiveringen
och

polis

baserad

åklagare

på kvalitativa,

styrkas".

kring
resonerar
ostrukturerade

i Malmö.

vänds benämningen

"kvinnomisshandel

del till

grov
dande m.m.
De berörda

misshandel,

våldsroteln
men ibland

yrkesgrupperna

frågor

av intresse att ta del av hur
Studien
är
rör bevisbarhet.

som
med polismän
intervjuer

De 20 intervjupersonerna

som är verksamma
fem utredningsmän

vid

Det är därför

och åklagare,

av sju åklagare,
I rapporten
anallt från ringa misshan-

utgörs

och åtta ordningspoliser.

" som innefattar
,
även brott som våldtäkt,

har enligt studien

olaga hot, ofre-

vissa grundantaganden

om kvinuppfattningar
tycks

nomisshandel
Dessa varierar,
som företeelse.
men vissa
sägs
än andra. Det typiska kvinnomisshandelsärendet
vara mer representerade
de lägre samhällsskikten.
Det anses inte vara
utspela sig i en familj tillhörande
redan tidigare har andra sociala problem,
och alkoholovanligt
att familjen
konsumtion
betraktas i det närmaste som en självklar ingrediens. Särskilt utsatta
skillnader
i synen på
anses invandrarkvinnor
vara, vilket hänförs till kulturella
kvinnan.
Man anser också att våld mot kvinnor är mindre frekvent i samhällets
kvinnomisshandel
övre skikt. Man beskriver
som både ett socialt och struktudär t.ex. alkoholmissbruk,
ekonomisk
nödtorft
utlösande
faktorer.
vara
Av stor betydelse för hanteringen av kvinnomisshandelsärenden

rellt

problem,

och arbetslöshet

bedöms

att den misshandlade

kvinnan

ofta underlåter

att anmäla

mannen

är antagandet
eller

att hon
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kvinnor

mot

juridiska

kvinnan
ofta är en, med
en anmälan. Att den misshandlade
klient ses som mycket vanligt,
framgår det av
mått mätt, motsträvig

studien.

Kvinnomisshandelsärenden

inte står fast vid

kvinnan

sina uppgifter

ofta ändrar

genom
som "följetonger"
och går tillbaka till mannen. Kvinnans
beskrivs

att
be-

den rättsliga processens gång beskrivs
som
läggs ned och att
att många förundersökningar
dvs. har en man en
åtal inte väcks. Mannen i sin tur betraktas som "obotlig",
och närmast omöjlig
gång misshandlat
en kvinna antas gränsen vara överskriden

nägenhet

att inte medverka

under

till

anledningen

den avgörande

används
igen. När poliserna talar om kvinnomisshandelsärenden
att återupprätta
"resultat"
ligger till grund för
uttrycket "det ger inget resultat", och bristfälliga
att flera polismän upplever kvinnomisshandelsärenden
som tröttsamma.
misshandlade
kvinstudien
betrakta
den
Både poliser och åklagare tycks enligt
Man pratar t.ex. om ett
nan som en, drastiskt uttryckt, potentiell medbrottsling.
slagen av mannen.
erkännande
från kvinnan
hon erkänner att hon blivit
att
Uttryck som "två att processa mot" eller att även kvinnan är en "fiende" under
vittnar om detta. En kvinna som inte är samarbetsvillig
huvudförhandlingen
Poliser och åklagare tycks vilja säga att
ställer till problem i rättsmaskineriet.
i sig som är problematiskt
utan snarare det att
till
den rättsliga
i
förhållande
motsträviga
är
prooffer
hon
i stället agerar som det
är, om hon uppträder

det inte är kvinnomisshandel
flera

misshandlade

kvinnor

cessen. Om kvinnan
målsägande bör göra, skulle inga andra problem föreligga
som en "normal"
de som polis och åklagare normalt ställs inför under brottmålsutredningar.

motsträvig

kvinna

motsträviga

och skapar inte sällan

stör arbetsrutinen

målsäganden

kan upplevas

irritation.

som ett irritationsmoment

Att

betyder

än
En
den
dock

inte att hon förnekas empati.
kvinnan som agerar motsträvigt skulle enligt vad som framDen misshandlade
går av studien kunna beskrivas som en juridisk anomali. Hon är en målsägande
Genom att under förmen uppträder till förmån for den misstänkte/tilltalade.

sprungliga

huvudförhandlingen

och/eller

undersökningen

berättelse

blir

hon lierad

frångå

eller

förringa

sin

ur-

med den misstänkte/tilltalade.

eftersom
lägenhetsbråk
sägs vara medling,
gripandeskäl
och
saknar
brott
begånget
är
att ett
man
ska vara korrekPoliserna är måna om att deras ingripanden
på den misstänkte.
inför överordnade
kollegor och åklagare. Bl.a. hänta och kunna rättfärdigas
skäl och
gripa
någon utan tillräckliga
visar poliserna till konsekvenserna
att
av
Den vanligaste

det inte alltid

vid s.k.

åtgärden

är uppenbart

Regelverket
att man då riskerar att göra sig skyldig till olaga frihetsberövande.
faktiska
sitt
handlingsutrymkan enligt studien hjälpa polismannen att förringa
me. Vidare

gör kvinnans

motsträvighet

många gånger

att polismännen

tvingas

åtgärd som inte verkar stämma överens med vad
- en
betecknar
"riktigt"
polisarbete.
som
man
risk för motsträvighet,
kvinna utgör sålunda en potentiell
Varje misshandlad

nöja sig med medling

varför

poliser

och åklagare

gemensamt

tycks

arbeta

för

att minska

kvinnans

Myndigheterna

inom

rättsväsendet

och

våld
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allt för
att "sätta sig på tvären" och försvåra deras arbete. Framför
ordningspolisen
ingår övertalningsmoment
där man med hjälp av övertygande
försöker
förmå kvinnan att anmäla. Den övertalning
argumentation
som polis-

utrymme

i verkar inte vara lika energisk och uppfattas
erna säger sig vara inbegripna
inte som lika påkallad i alla fall av kvinnomisshandel.
Kvinnor
som redan från
början kan förutsägas vara helt "olämpliga"
dvs. dem som man
målsäganden,
inte anser sig kunna åstadkomma
ett lyckat resultat med, tycks inte ägnas lika
mycket kraft som i det motsatta fallet. En anmälans potential
för att ta sig
igenom rättsmaskineriet
tycks ingå i polisernas bedömning
av hur situationen
skall hanteras redan från början, framgår det av undersökningen.
Vissa kvinnor,
missbrukare
och kriminella,
avfärdas som mindre seriösa anmälare efterde
inte
med
bilden
överensstämmer
Kvinnan kan
som
av "det oskyldiga offret".
alltså vara mer eller mindre offerlik
och följaktligen
vinna mer eller mindre
sympati. I synnerhet poliserna ger i viss mån uttryck för en "offerskala",
där

t.ex.

den kvinna
Överhuvud

som förefaller
vara mest hjälplös och oskyldig når högst poäng.
kvinna
taget är en
som misshandlats
av sin man, fästman eller
sambo tvetydig som offer just därför att hon har en nära relation till förövaren.
Ju mer beroende kvinnan anses vara av mannen, desto mer offerlik
uppfattas
hon.

Av detta följer

tus, då de upplevs
Enligt
åklagarna

i stor utsträckning
tillskrivs
offerstaatt invandrarkvinnor
mindre
de
självständiga
flesta
svenska
kvinnor.
än
vara
tillskrivs

kvinnans

stort värde
egen berättelse
vara avgörande för en fallande dom, trots att yttre
finns att tillgå.
När en misshandlad
kvinna inte vill medverka
kan
ständigheter
göra att åklagaren blir mer eller mindre angelägen om
fram bevis och/eller
att åklagaren ställer hårdare eller mildare krav

många

gånger

och

anses
bevisning

olika

omatt skaffa
bevis-

misshandel
ningen. För åklagare innebär en "ordentlig"
höjs i
att bevisvärdet
och med att de synliga skadorna kan dokumenteras.
Att skriva av en lindrig
misshandel
upplevs vara lättare ur moralisk synvinkel,
framgår det av studien.
En misshandlad
kvinnas eventuella rädsla för repressalier
är en annan omständighet,

vilken framhålls
anledningen
att väcka åtal
som den kanske viktigaste
Att driva målet mot kvinnans vilja handlar
trots att kvinnan inte vill medverka.
i dessa fall troligtvis
om att hotet mot kvinnan även uppfattas som ett hot mot
hela rättssystemet.
Vissa åklagare anser att man ibland bör respektera att kvinatt
nan inte vill se mannen åtalad och dömd. Det ses inte alltid som självklart
det är för kvinnans
Ett

bästa att så sker.
kvinnomisshandelsärende
bedöms
det har

potential

att ta sig igenom

intervjuundersökningen.

från

allra

den rättsliga

Ordningspoliser

och

första

början

processen,
utredningsmän

utifrån

framgår
hanterar

den
det av
och

förbereder

i åtanke.
ett ärende för åklagaren med dennes krav på bevisning
i sin tur om åtal med hänsyn till tidigare
erfarenhet
om
dom som kan förväntas.
Domstolen
är enligt undersökningen
så att säga

Åklagaren beslutar
vilken

ändhållplatsen

och ger

indirekt

- genom

polisers

och

åklagares

tendens

att
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ett ärendes
med hela vägen.

föregripa

utgång

-

sista ordet

och våld

om vilka
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kvinnor

mot

som ska få följa

ärenden

och

överväganden

forslag

som åklagare har ofta en
till ärenden som innefattar

Såväl poliser

inställning
kvinnor

Det

våld

etablerad

och andra

Detta får konsekvenser

i nära relationer.

ärendena.

förhand

övergrepp

mot

för handläggningen

av

ovilja

att

Kvinnans

utredningsbenägenheten.

påverkar

pessimistisk

att skriva av
inriktas på att
ärendena. Det är viktigt
i ärendet. Det är åklagarna som har den processrättslisäkra bevisningen
bedömning
och erfarenheten
av bevisav domstolarnas
ga erfarenheten
i utredningen

medverka

ses som den primära anledningen
redan från början
att utredningen

mot bakgrund härav att åklagarna skall vara föruni alla ärenden som rör misshandel av en man mot en
dersökningsledare
även
är bekanta med varandra,
kvinna när kvinnan och gärningsmannen

ningen.

Vi föreslår

om brottet inte är grovt.
Vidare anser vi att ärenden som rör våld mot kvinnor i nära relationer
och föreslår att olika frågor som rör åklagares och dombör prioriteras
stolars handläggning
av ärenden om våld och andra övergrepp mot kvinnor utvecklas närmare i policydokument.
får i uppdrag att utforma lämplig fortVi föreslår att Domstolsverket
i frågor som gäller våld
bildning för domare och annan domstolspersonal
En viktig grupp som inte får glömmas bort i sammanhanget
mot kvinnor.
är nämndemännen.

När det gäller
grepp

vanlig
socialt

polisers

och åklagares

förhållningssätt

till

våld och andra över-

En
som nämnts låtit utföra en särskild intervjustudie.
kvinnomisshandel
är
och
bland
är
åklagare
poliser
ett
uppfattning
att
det
studiproblem som utspelar sig i samhällets lägre skikt, framgår
av

mot kvinnor

har

en. Ett annat antagande om ärenden som rör våld mot kvinnor är att samma par
eller
igen. Vissa par blir, som man uppgivet säger, följetonger
ofta kommer
avsluta
kapabel
kvinnan
inte
är
åklagarna
Poliserna
och
att
repriser.
att
tror
återmed den misshandlande
förhållandet
mot kvinnan
mannen och misstron
kontakta
finns i flera steg. Till att börja med antas endast ett fåtal kvinnor

polisen

självmant.

Om brottet

ändå kommer

till polisens

kännedom

antas kvin-
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och

våld

mot

kvinnor
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nan inte vilja göra en anmälan. Om hon trots allt gör en anmälan misstänker
man att hon ångrar sig redan nästa dag eller i vart fall senare under utredningvid huvudförhandlingen.
Om kvinnan
ens gång eller t.0.m.
mot förmodan
vidhåller
sin berättelse och mannen döms för brottet, anser man att risken är
går tillbaka
till mannen. I de fall kvinnan
att kvinnan
lyckas bryta med
mannen misstänker man att hon inom en snar framtid återfinns i en ny misshandelsrelation.
stor

Att den misshandlade
kvinnan oftast är motsträvig
i den rättsliga procedurens
alla led ses genomgående
fenomen
för dessa ärenden. Om
signifikant
som ett
vederbörande
däremot litar på att kvinnan kommer att stå fast vid sin anmälan
och medverka
i utredningen
kan detta upplevas som naivt. Att förutsätta
att
kvinnan agerar motsträvigt anses vara ett tecken på att man är rutinerad.
Poliserna

och åklagarna

mycket som tyder

uttrycker

När man betraktar
får det enligt vår mening
Ibland

använder

uppgivenhet

inför

problemet.

Det

finns

också

att särskilt poliserna förringar sitt eget handlingsutrymme.
kvinnor
som utsätts för våld på det sätt som nu beskrivits

polisen

konsekvenser
och åklagarna

för hur man hanterar dessa ärenden.
"det ger inget resultat"
uttrycket
när de

talar

om kvinnomisshandel
som ärenden. Ibland beskrivs ärendena som något
man inte "hoppar högt över" och att det finns ärenden "av annan kaliber"
som
man hellre arbetar vidare med.
Mot

bakgrund

fattande

härav

som skulle
medlar mellan

kan man befara att utredningarna
behövas. Vid s.k. iägenhetsbråk

inte alltid
blir

blir

resultatet

så omofta

att
parterna. I sådana fall kan t.0.m. ett visst mått av handfalla utanför polismännens
gripligheter
definition
Det gäller
av brottslighet.
knuffar
och slag, som inte gett upphov tll synliga skador. Om en misshandlad
kvinna inte fått svåra skador och hon inte verkar särskilt rädd, framstår hon

polisen

När kvinnan
inte upplevs som ett riktigt offer framstår
som mindre offerlik.
mannen i sin tur som mindre ond.
När en kvinna utsatts för våld av en person som hon har eller har haft en
relation
till finns det i regel inga vittnen till brottet.
Ofta står ord mot ord,

samtidigt
orkar,

vill

tillbaka"

berättelse utgör den enda bevisningen.
I många fall
som kvinnans
eller vågar inte kvinnan fullfölja
den rättsliga processen utan "tar
sina uppgifter.
De intervjuade åklagarna menar att kvinnans ovilja att

medverka
i dessa fall

är den primära

många gånger

anledningen
uppfattar

till

att skriva

av ärendena, eftersom man
Samtidigt
är
som otillräcklig.
fotografier och/eller Vittnesuppgifter

bevisningen

man väl medveten om att med läkarintyg,
blir målets utgång mindre
kvinnans
avhängigt

möjlighet

att bevisa brott ökar
vissa fall till och med är omöjligt

berättelse

med sådan utredning.

Vi

och att åklagarens
har erfarit att det i

att av statistiken utläsa av vilken anledning ett
av. Av den statistiska undersökning
som vi låtit göra framgår det att nästan fyra procent av brottsanmälningarna
avseende s.k. kvinnomisshandel
skrevs av med beslutsmotiveringen
"annan nedläggning".
Motsvarärende

har skrivits

inom
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fem procent.
således vid handen att såväl
Sammanfattningsvis
ger intervjuundersökningen
poliser som åklagare i de allra flesta fall har en på förhand etablerad pessimism
mot kvinnor
till ärenden som innefattar våld och andra övergrepp
i förhållanden
för våldtäktsbrottet

ande siffra

var drygt

skall agera
att kvinnan
till
att mannen skall bli
och att hon egentligen inte vill
motsträvigt
dömd för brott som han begått mot henne. Detta påverkar utredningsbenägenheten. I den pressade arbetssituation
som många åklagare arbetar kan det vara
istället för att aktivt arbeta för att söka
utredningen
frestande
att lägga ned
i nära

relationer.

Man

förutsätter

redan

från

början

medverka

egen berättelse. Vi anser att utredningens
omfattning i dessa mål kan behöva ses över. Med en gedigen utredning bli man
mindre beroende av kvinnans egen berättelse.
Med ett sådant förhållningssätt
som det nu beskrivna ökar också risken för att
skaffa

fram

andra bevis än kvinnans

skall inträffa.
Förvänthos målsäganden verkligen
reaktionen
i vissa fall hänsyn
dessutom
Man
profetia.
självuppfyllande
tar
en
skall läggas ned; man gör målsäganden
"vilja" att utredningen
till målsägandens
Vi
ärendet.
skriva
anser att kvinnan bör erhålla ett gott
av
en tjänst genom att
Med ett väl utveckförundersökningen.
stöd från polis och åklagare under hela
den förväntade
blir

ningen

berättelse.
mer benägen att hålla fast vid sin ursprungliga
till ärenden som rör våld mot kvinnor
förhållningssätt
Genom ett förbättrat
vidare till åtal.
kunna
ärendena
borde en större andel av
Som tidigare nämnts är det inte sällan polisen som leder förundersökningen
lat stöd blir

kvinnan

underavser misstanke om misshandel som inte är grov. Det är
effektivt
och
och
snabbt
bedrivs
utredningen
för
sökningsledaren
att
som svarar
överväger
förundersökningsledaren
Det är också
som
att den blir komplett.
är enligt vår
i nära relationer
Våld mot kvinnor
behovet av tvångsåtgärder.
mening en sådan måltyp där saken inte kan anses vara av enkel beskaffenhet.
erfarenhet och deras erfarenhet
Åklagarnas processrättsliga
av bevisvärdering
när utredningen

har

betydelse

stor

för

utredningarna

i dessa mål.
i vilken

Inte

minst

utsträckning

är åklagarnas
det krävs .ytter-

när det gäller att avgöra
för att säkra bevisning för en fällande dom.
Vi föreslår
mot bakgrund härav att åklagarna skall vara förundersökningskvinna
ärenden
ledare i alla
som rör misshandel som begås av en man mot en
dvs.
varandra,
även
med
är bekanta
om
och gärningsmannen
när kvinnan
för brottet bör det
När en person är skäligen misstänkt
brottet inte är grovt.
således ankomma på åklagaren att fatta beslut om ärendets fortsatta handlägg-

kompetens

viktig

ligare utredning

blir också en viktig signal om att särskild uppmärksamhet kan behöva iakttas vid handläggningen
av dessa ärenden. Det bör ankomma
och Rikspolisstyrelsen
som nu
att göra en sådan ändring
på Riksåklagaren
i
till ledning för förundersökningen
i de anvisningar
som utfärdats
föreslagits
ning.

En sådan ändring

det s.k.

Fördelningscirkuläret.
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Ärenden

och kräver engagemot kvinnor är arbetskrävande
som rör våldsbrott
mang. Sådana mål skiljer sig i vissa avseenden från andra ärenden som åklagarDe är ofta såväl tidsmässigt som känslomässigt
na handlägger.
mer krävande än
andra brottmål.
När målsäganden har en speciell relation till gärningsmannen
förhåller

hon sig som nämnts ofta mer avvaktande till den rättsliga processen.
Mot bakgrund härav är det viktigt att förundersökningsledaren
har kunskap om

de särskilda

som är förenade med ärenden som rör våld mot kvinför
frågan
nor.
om en ändrad inriktning
av grundutbildningen
vi i ett senare kapitel Kapitel
16 Utbildningsfrågor.
åklagarna återkommer
Givetvis bör också denna yrkesgrupp komma i fråga för fortbildningsinsatser.
Vad

svårigheter

beträffar

Den statistiska

undersökning

polis och åklagare
tiderna

är nämligen en viktig faktor när
ett problem. Handläggningstiden
kvinnans
i
benägenhet att stå fast vid sin berättelse och medverka

utredningen.

Långa handläggningstider

förringas

rättsliga
brott

hos
som vi gjort visar att handläggningstiderna
starkt. De i vissa fall mycket långa handläggnings-

utgör

det gäller
Dels

varierar

är betänkliga

värdet

ingripandet

av all muntlig bevisning
som mindre meningsfullt

över

även ur andra synpunkter.
tiden, dels framstår
det

längre tid som förflyter

mellan

och lagföring.

Vi anser att ärenden som rör våld mot kvinnor
i nära relationer
bör prioriteVi
föreslår
inte
inför
särskilda
tidsfrister
för
lagstiftningsvägen
att
ras.
man
denna ärendetyp, men vi vill framhålla
vikten av att dessa ärenden handläggs
mellan olika myndigheter
9
kapitel
skyndsamt. I kapitlet om samverkan
vi

för olika
policydokument
om utarbetande
av särskilda
Vi föreslår där att såväl Rikspolisstyrelsen
som Riksoch Domstolsverket
får i uppdrag att ta fram sådana dokument.
Det

behandlar

frågan

verksamhetsområden.
åklagaren

bör vara naturligt
att i dessa behandla frågor som rör prioriteringen
av dessa
ärenden. De förändringar
ledningen av förundersom vi föreslagit beträffande
för poliser och åklagare, bör
sökningen, liksom förstärkta
utbildningsinsatser
ha en positiv inverkan när det gäller att
till stånd en snabbare handärenden
våld
kvinnor.
läggning av
mot
som rör
När ett ärende skrivs av bör enligt vår mening åklagaren i sitt meddelande om

också

beslutet

på ett klargörande
själv som vill

är kvinnan

kontaktas
att kvinnan
längre i utredningen.

för

sätt informera
"ta tillbaka"

kvinnan om varför detta sker. Om det
sin anmälan bör åklagaren alltid tillse
att hon inte vill medverka
som
om att det är åklagaren
och att hon inte själv kan återkalla

att utröna orsakerna
Kvinnan
bör informeras

till

om saken skall gå vidare till domstol
brottsanmälan.
eller polisen i
Det kan också vara lämpligt
att åklagaren
en
i sin utsatta
sådana situationer försöker
till
kvinnan
får
lämplig
hjälp
att
se
situation
hos kvinnojour,
läkare eller psykolog.
socialtjänst,
avgör

att begära överprövning
av åklagares beslut är tämligen okänd
skrivs av
allmänheten.
Om ett ärende som gäller s.k. kvinnomisshandel
bör åklagaren informera
henne om att hon, om hon är missnöjd med åklagarens

Möjligheten

bland
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Detta gäller oavsett om kvinkan få beslutet prövat hos överåklagaren.
eller
inte.
sin
berättelse
fast
vid
står
nan
RÅC
kontakter
behandlas frågan om personliga
1:122
I ett RÅ-cirkulär
i målet. Bl.a. sägs
mellan åklagaren och målsäganden inför huvudförhandlingen

beslut,

det att det i de flesta mål inte finns något behov för målsäganden att ta någon
och att målsäganden
särskild kontakt med åklagaren inför huvudförhandlingen
gång m.m., om informatiokunskap om förhandlingens
torde ha fått tillräcklig
men att åklagaren vanligen bör gå med
nen lämnats under förundersökningen,
att
på ett sammanträffande
om målsäganden begär detta under förutsättning
inte framstår som meningslöst.
medger det och att ett Sammanträffande
för målsäganden att förstå och acceptera det
sägs det att svårigheterna
eller
kan vara avsevärda när det gäller t.ex. sexualbrott
rättsliga förfarandet
medför
skadeståndsfrågorna
där utredningen
av ansvars- och
grova våldsbrott
I sådana mål är det
att målsäganden utsätts för press under huvudförhandlingen.

tjänsten
Vidare

av förhandlingen
av värde såväl för målsäganden som för genomförande
För
huvudförhandlingen.
före
sammanträffar
med
målsäganden
åklagaren
att
de
förbereds
på
värde
målsäganden
åklagarens talan kan det också vara av
att
ibland

kan innebära. Målsäganden kan få reda
som en huvudförhandling
henne känsliga förhållanden
som kan komma att tas upp, och
lämnas
kan
information
den
man undvika att målsäganden onödigtsom
genom
vis skräms eller skadas vid genomförandet
anges det i
av huvudförhandlingen,

påfrestningar
på vilka

för

cirkuläret.
är enligt vår mening av
mot kvinnor
som avser vålds- och sexualbrott
huvudförhandlingen.
under
för
regelmässigt
kvinnan
utsätts
sådan art att
press
före
åklagaren,
därför
bör
vidare
till
rättegång
När ett mål av detta slag går
henne
vis
stödja
kontakta kvinnan för att på så
i tingsrätten,
huvudförhandlingen
Mål

borde, även med beaktande av objektivivid
hanteringen av denna måltyp.
värde
stort
vara av
Som framgått av det förra avsnittet har målsäganden i vissa fall rätt till ett
och rättegång.
under förundersökning
målsägandebiträde,
särskilt
biträde,
I de mål som
fattas av domstolen.
Beslut i frågor som rör målsägandebiträde
inför

rättegången.

En sådan ordning

tetsprincipen,

gäller våld och andra övergrepp
träde

särskilt

starkt

gällande.

mot kvinnor gör sig behovet av målsägandebifår
Ett sådant biträde kan bidra till att kvinnan

Det är viktigt att åklaoch inför rättegången.
att kvinnan får ett målsägandebiträde
genom att hos
detta
viktigt
görs i ett
biträde.
Det
sådant
är
att
ett
av
tidigt skede av förundersökningen.
i de
närmare
Vi föreslår
att de frågor som
nu har behandlat utvecklas
policydokument
som bör tas fram centralt. Det gäller olika åtgärder som åklastöd och hjälp under

utredningen

garen aktivt medverkar
rätten anmäla behovet

till

garens bör vidta i samband med att ett ärende skrivs av, det gäller frågan om
att åklagaren bör kontakta kvinnan inför en förestående rättegång och det gäller
Vi
åklagarens agerande i samband med kvinnans rätt till målsägandebiträde.
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anser det också vara av stor vikt att frågor som rör våld och andra övergrepp
myndigheters
jämställdhetsplaner.
mot kvinnor
tas med i alla rättsvårdande
Domares

attityder och förhållningssätt
till våld mot kvinnor kommer på ett helt
vad
sätt
än
gäller
poliser
och
åklagare till allmän kännedom genom
annat
som
domstolen
i sina domskäl skall redovisa de överväganden
att
som gjorts. Vi har
under utredningsarbetets
gång tagit del av ett stort antal domar från såväl
Högsta
finns

domstolen

och tingsrätter.
Många av dessa visar att det
som hovrätter
och
insikt
i
vad det innebär för en kvinna att under lång
om
för våld från en närstående man och förståelse för hur detta påverkat

både kunskap

tid utsättas
kvinnan.

Men vi har också sett flertaliga

exempel

på motsatsen.

En man som dödat sin sambo med flera knivhugg dömdes av Stockholms
år 1992 för dråp till fängelse åtta år. För rubriceringen
tingsrätt
mord
talade enligt tingsrätten
dödats medan hon till följd av
att kvinnan
befunnit

berusning

förhållandevis
sig. Å andra

tillstånd
sig i ett försvarslöst
och att skeendet varit
vilket gjort det möjligt för mannen att besinna
sidan beaktade tingsrätten att mannen trots allt handlat i

utdraget,

svårkontrollerbar
heter,

slitningar

affekt och att dödandet
och även svartsjuka.

hade sitt ursprung

i misshällig-

I en dom från år 1992 dömde Luleå tingsrätt
en man som dödat sin
sambo med två hagelgevärsskott
för mord till fängelse tio år. Först hade
mannen i huset och på altanen genom slag, slitande och knuffande

tillfogat

kvinnan

henne skjutit

skador i ansiktet. Därefter hade han i avsikt att döda
hagelsvärm
mot henne medan hon befann sig i närheten
en
träffade
hennes arm och orsakade svår skada.
Hagelsvärmen

av honom.
När kvinnan

hunnit
till grannhusets
uppfart dödade mannen henne
i
hennes
hals, varvid hon tillfogades
skjuta
hagelsvärm
att
genom
en
dödande skador. Som förmildrande
omständigheter noterade tingsrätten
vid straffvärdebedömningen

att gärningen föranletts av de relationsprooch att mannen varit nedstämd
som förelegat i samboförhållandet
på grund av detta. Efter att ha tagit hänsyn även till vissa försvarande
omständigheter
ansåg dock tingsrätten
att brottet inte kunde anses som
mindre grovt.
blem

Stockholms
handlat

tingsrätt

sin flickvän

frihetsberövande

dömde

förra

i dennas bostad.
och olaga

året en 49-årig man för att ha missMannen var även åtalad för olaga

hot mot

kvinnan.

Vid

sin bedömning

av
rättsmedicinska
att
genom
utredningen var styrkt att mannen under de båda dagar som åtalet avsåg
tilldelat
kvinnan flera hårda slag i huvudet och på kroppen och att han

ansvarsfrågan

tagit
nader

ansåg

tingsrätten

tag i hennes båda bröst
som följd.

Tingsrätten

och vridit

det

den

om dessa med smärta och blåansåg att kvinnan
ett övertygande sätt

211

212

inom

Myndigheterna

och våld

rättsväsendet

kvinnor

mot

att hon hade misshandlats
av mannen och att hon blivit så rädd
framkomfor honom att hon inte vågat göra något. Det hade emellertid
med
förhållandet
velat
fortsätta
kvinnan
inte
mit, fortsatte tingsrätten, att
kvinnan
i
mannen medan mannen uppgett att han varit väldigt förtjust
berättat

bra

att det skulle bli
inte bortses från
tingsrätten
och velat

mellan

möjligheten

Därför

dem.

att kvinnan
att, eftersom

kunde
överdrivit

det enligt
vad hon

kvinnan

och mande båda dagarna, det

med om. Vidare ansåg tingsrätten
alkoholpåverkade
torde
ha varit ordentligt
nen
heller inte kunde bortses från möjligheten
att kvinnan överdramatiserat
blandat ihop enskilda hänkunde
ha
hon
eller
hänt
verkligen
vad som
att

varit

det inte med tillräcklig
denna bakgrund ansåg tingsrätten
säkerhet utrett att mannen hindrat kvinnan från att lämna bostaden eller
att han uttalat sådana hotelser som angetts i åtalet. Inte heller ansåg
struphuvud
det styrkt att mannen satt sitt knä på kvinnans
tingsrätten
delser.

Mot

sätt tryckt

att han på ett smärtsamt
medvetandet.
förlorat
eller

bakom

hennes öron

så att hon

innevarande
år dömdes en man för
efter att ha tilldelat sin hustru knytförsökt förmå henne att
nävsslag i ansiktet och vid ett senare tillfälle
tog han
återta en polisanmälan
mot honom. Vid det senare tillfället
Beträffande
påföljden
till
livet.
henne
hotade
och
henne
på
strypgrepp
anmärkte tingsrätten
att den medvetet bestämde strajfftiden till betydligt
I en dom från Karlskrona
misshandel och övergrepp

tingsrätt

i rättssak

Detta skedde i förhoppning
förtjänade.
om att
än gärningarna
och
skulle finna att han mäste ta sitt ansvar
mannen äntligen
- om
allvar ta itu med sina alkoholprohustrun åter tog honom till sig blem och fungera som en medlem i familjen.

kortare

Enligt

vår mening

flertal

andra

våld

mot

yrkesgrupper

och den effekt

kvinnor

förbättras.

behöver

kvinnan

som nämnts i kapitel
för juris
skrivningen
Eftersom

följder

som långvarigt

med vad som gäller för ett
och insikter
när det gäller
våld

kan

på den utsatta

behandlas
juristutbildningen
examensbedär en komplettering
av

Den grundläggande

16, och vi föreslår
kandidatexamen.

juristutbildningen

för kvinnors

das fortbildning

att - i likhet
domarnas kunskaper

är det uppenbart

i fråga om faktorer som får skilda
är det angeläget att domare kan erbjuinom yrkesgrupper
Yrkesverksamma
som kan

är bristfällig

och mäns livsvillkor

i sådana frågor.

att möta kvinnor
som utsätts för våld har under de senaste
försorg som
såväl genom Rikspolisstyrelsens
åren erbjudits sådan fortbildning
Myndigbedrivna
projektet
län
i
fem
Socialstyrelsen
för
det
inom ramen
av
visat
dock
har
Erfarenheterna
att domare
vid kvinnomisshandel.
hetssamarbete
förväntas

komma

framför
att delta

allt med hänvisning
i samverkansgrupper.

till

kraven
Domare

varit tveksamma
liten
i förhållandevis

objektivitet
har också

till
om-

inom

Myndigheterna

fattning

deltagit

lisstyrelsens;

rättsväsendet

och

våld

mot

kvinnor

i de utbildningstillfällen

som erbjudits inom ramen för RikspoEnligt vår mening kan det vara en fördel
sig till domare. Vi föreslår att Domstolsverket

fortbildningsprogram.

med utbildning

som direkt riktar
i
utforma lämplig fortbildning
for domare och annan domstolsuppdrag
att
ges
personal i frågor som gäller våld mot kvinnor.
En viktig grupp som inte får
glömmas bort i sammanhanget är nämndemännen.
Dessa bör genom särskilt
anordnade kurser ges grundläggande
kunskaper om den problematik
som är
for

specifik

ärenden

utbildningen

Bl.a. finns det anledning
att i
som rör våld mot kvinnor.
uppmärksamma
och informera om den s.k. normaliserings-

särskilt

p-rocessen.
Även när det gäller

ning söka förbättra

själva

förfarandet

för kvinnor

sådana mål behandlas

inför

domstol

som utsätts för våld.

bör man enligt vår meDet är sålunda viktigt att

med skyndsamhet.

Kvinnans
behov av målsägandebiträde
bör uppmärksammas
särskilt i de fall
Enligt lagen
ett sådant biträde inte är förordnat redan under förundersökningen.
skall
den
målsägandebiträde
föreslår
i
förordmålsäganden
själv
regel
om
som
inte
detta
medför
målsägandebiträde
ökade
kostnader.
Det
avsevärt
nas som
om
är enligt

vår mening angeläget att kvinnor
känner förtroende
för den person
skall
bistå
henne.
Mot
härav
bör
särskild
bakgrund
hänsyn
tas till målssom
i fråga om valet av mâlsägandebiträde.
ägandens önskemål
Vi vill i sammanhanget också fästa uppmärksamheten
möjligheter
på målsägandebiträdets
att
biträda

aktivt

åtalet under domstolsförhandlingen
och att bistå målsäganden med
att föra talan om enskilt anspråk.
Vid planeringen
de särav rättegången bör domstolen vidare uppmärksamma
skilda svårigheter
förenade
med
dessa
mål.
tid
för
Den
är
avsätts
som
som

huvudförhandlingen

bör vara väl tilltagen. En annan åtgärd kan vara att domstointe i onödan behöver konfronteras
med mannen. Om en
målsägande inte fritt kan berätta sanningen inför rätten när gärningsmannen är

len tillser

att kvinnan

närvarande

har domstolen

att låta målsäganden
Denna möjlighet
är närvarande.

möjlighet

avge sin berättelse
bör beaktas särskilt

utan att gärningsmannen
i mål som rör övergrepp
Vi föreslår att de frågor

i nära relationer.
mot kvinnor
domstolarnas
handläggningsrutiner
rör
som

har

närmare

behandlat

kapitel

utvecklas

bör beskriva

kvinnor
berört.

Vi

återkommer

som vi nu
i nästa

med förslag

Policydokumenten
om framtagande av sådana dokument.
de problem som är förenade med de rättskipande
myndigheternas

hantering
andra

i policydokument.

av mål,
sexualbrott.
tas med

i nära relationer
samt våldtäkt och
som rör våld mot kvinnor
Vikten av att frågor som rör våld och andra övergrepp
mot
i myndigheternas
har
redan
jämställdhetsplaner
tidigare
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Samverkan

mellan

myndigheter

och
för

organisationer
våld

motverka

l

att

kvinnor

mot

Inledning

Våld mot
Samverkan

kvinnor

är brott

som på alla

sätt måste

bekämpas

av samhället.

mellan

myndigheter är en viktig faktor om våld mot kvinnor skall
kunna förebyggas och sådan brottslighet
beivras. En nära och respektfull
samverkan mellan myndigheter
och olika frivilligorganisationer
är också viktig.
Kvinnor

har rätt till samsom utsätts för misshandel och sexuella övergrepp
skydd, stöd och hjälp och ett bra bemötande oavsett var de bor och
oavsett vilken instans de först kommer i kontakt med. Ett flertal samhällsorgan
har inom sina respektive verksamhetsområden
ansvar för att skydda, stödja och
hällets

hjälpa de kvinnor

Det gäller myndigsom utsatts för olika former av våldsbrott.
heter inom rättsväsendet och socialtjänsten samt olika instanser inom hälso- och

sjukvården.

Skyldigheten att samverka med andra har på olika sätt kommit till uttryck i de
lagar som reglerar verksamheten
inom Lex. socialtjänsten,
hälso- och sjukvården och polisen.

Socialtjänstens

skyldighet att samverka med andra kommer till uttryck i flera
i socialtjänstlagen
1980:620.
Bestämmelserna
allt
är framför
vissa bestämda situationer.
En av bestämmelserna
gäller samverkan

bestämmelser
knutna

till

i enskilda

ärenden.

skall utforma

I 9 § socialtjänslagen

och genomföra

te med denna

och vid

organisationer

och andra föreningar.

samverkan

skall

till

behov
finns

föreskrivs

i samverkan
dock

Några

med andra
närmare

att socialtjänsten
individen
i samarbe-

sålunda

sina insatser för den enskilda

samhällsorgan

om hur denna
förarbeten.
Bestäm-

uttalanden

inte i socialtjänstlagens

och med

myndigheter

mellan

Samverkan
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och organisationer

20 a och 21 a §§.
finns i lagens
i
översyn
haft
göra
uppdrag
att
Socialtjänstkommittén,
av socialtjänsten
som
139 föreslagit
1994:
SOU
socialtjänstlag
Ny
lagen, har i sitt huvudbetänkande
att samverka
att de nu gällande bestämmelserna
om socialtjänstens skyldighet
till en enda, generellt utformad bestämmelse
med andra sammanförs
om sådan
i andra situationer

om samverkan

melser

Den nya bestämmelsen
om samverkan skall enligt förslaget inte vara
Enligt förslaget skall av lagtexten framgå
knuten till vissa bestämda situationer.
skall samverka med andra samhällsorgan,
att - men inte hur - socialtjänsten
och enskilda.
organisationer
1982:763
skall enligt 7 § hälso- och sjukvårdslagen
Hälso- och sjukvården

skyldighet.

sin hälso-

planera

och sjukvård

I planeringen

sådan vård.

till

förarbetena

samverka

skall landstinget

och enskilda

organisationer

med utgångspunkt

lagen bland

8

§.

Kommunen

dem med vilka

i befolkningens

och dess socialtjänst

landstinget

behov

av

med andra samhällsorgan,
sålunda

skall

nämns

i

samverka.

I 3 §
samverkanspartner.
en naturlig
med åklagarframhålls
att polisen - utöver samarbetet
polislagen 1984:387
och
organisationer
andra
med
myndigheter
samarbeta
skall
myndigheterna
I paragrafen nämns särskilt
att
berör polisverksamheten.
vilkas verksamhet
För

är åklagarmyndigheten

polisen

som snarast skall underrättas
I förarbetenågon åtgärd från socialtjänsten.

skall ske med socialtjänsten,

fortlöpande

samarbete

som bör föranleda
1983:84: l 11 s. 57 erinrade departementschefen om att
prop.
mellan polis och åklagare i enskilda ärenden i första hand reglerades

om förhållanden
na till polislagen
samarbetet

mellan polisen och socialtjänsten
om samarbetet
kunde vara vissa
departementschefen
framhöll
att det i ett inledningsskede
karaktär
Socialtjänstens
problem med detta samarbete.
av ramlag gjorde att
riktlinjer
de
beroende
bli
skulle
samarbetet
som man lokalt kan komma
av
I fråga

i rättegångsbalken.

polisen

om mellan

överens

och socialnämnden.

av regeringen bl.a. för att
som tillkallats
och de enskilda när det
mellan polisen, kommunerna
delbetänkande
Trygghet mot
i
sitt
framhåller
brott,
mot

Ju

Trygghetsutredningen

se över rollfördelningen
gäller att skapa trygghet
SOU
brott i l0kalsan1hället

1993:05,

det
måste intensifiera
att samhället
samverka
samhället
måste
krafter
i
alla
goda
arbetet och att
brottsförebyggande
verkroll i en sådan samordnad
Kommunens
för att bryta brottsutvecklingen.
Utsamarbetet med allmänheten.
Likaså framhålls
särskilt.
samhet framhålls
1994:122

att 3 § polislagen ändras så att polisens samarbete med
tydligare framhävs.
myndigheterna
och med de kommunala
allmänheten
Ett mer utvecklat lokalt samarbete mellan olika instanser i frågor som rör olika
former av våld har prövats och prövas fortlöpande på olika håll i landet. På
i dessa grupper
bildats. Verksamheten
många platser har samverkansgrupper
mot barn och
rört samarbete i fråga om övergrepp
har dock huvudsakligen
föreslår

redningen

främst

varit

har dock

bl.a.

inriktade

tillkommit

på handläggning
samverkansgrupper

av enskilda ärenden. Under senare tid
att de syftar till att ge
som, förutom

Samverkan

kvinnor

stöd och hjälp

våldsbrott

täcka och beivra

beskrivs

även utländska,
Gällande
verkan
kvinnor.
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och organisationer

myndigheter

som utsatts för våld, också syftar till att tidigt uppNågra sådana projekt,
som riktar sig mot kvinnor.
i följande de följande avsnitten.

anses i många fall utgöra ett hinder för samoch andra när det gäller att bekämpa våld mot
i ett senare kapitel i detta beVi återkommer
till sekretessfrågorna
10. Det finns dock anledning att påpeka att, även om sekrekapitel
sekretessbestämmelser

mellan

tänkande

mellan

myndigheter

skall samverka i enskilda ärentessen kan utgöra ett problem när myndigheter
och enskilda mer allden, denna inte hindrar att myndigheter,
organisationer
kring frågor som gäller våld mot kvinnor.
mänt samverkar
De kan
grupper kan fylla flera funktioner.
kvinnor,
som kan
svara för att utveckla en gemensam kunskap om våld mot
inom respektive myndighet, och samordna
spridas till större personalgrupper
samverkans

Myndighetsövergripande

om stöd till kvinnor som utsätts för våld och andra övergrepp.
i handoch resurspersoner
kan fungera som konsulter
Gruppens medlemmar
kvinnan få
kan den hjälpsökande
läggningen
av enskilda ärenden. Härigenom
kan
till alla de resurser som hon kan behöva. Inom samarbetsgruppen
tillgång
lokal

information

olika

handlingsprogram
mellan

arbetsfördelning
enskild

stöd till

for

handläggare

kvinnor

och deras

olika

upplever,

instanser

och minska

när vederbörande

kvinnorna,

deras barn och de misshandlande

9.2

Projektet

och

barn,

kan bidra

En samverkansgrupp

utvecklas.

gärningsmännen,

till

även

till

en tydligare
de svårigheter
som varje

möter de stora hjälpbehov
kan ha.

som

männen

Myndighetssamarbete

vid

kvinnomisshandel
1990/91:l13
prop.
Olika på lika villkor
I 1991 års jämställdhetsproposition
regeringen att särskilda medel skulle anvisas för en försöksverksamhet
arbetsformer
och metoder för samverkan
som skulle syfta till att utveckla

föreslog

i

regionalt och
som rör våld mot kvinnor mellan berörda samhällsorgan
anförde regeringen
plan. I propositionen
att pröva
att det är viktigt
En
samverkansgrupper
även när det gäller ärenden som rör våld mot kvinnor.
frågor
lokalt

bred försöksverksamhet

borde komma

till stånd och de metoder

och rutiner

som
För att åstadkomma
få en större spridning.
ett mer
borde en större satsning göras och medel ställas
systematiskt förändringsarbete
kr
föreslog
anfördes det också. Regeringen
till förfogande,
att fem miljoner
därvid

skulle

utvecklades

anvisas

regeringen

borde

för ändamålet.

borde

erfarenheterna

Förslaget

Enligt
avsåg en treårig försöksperiod.
särskilt kvinorganisationerna,

från de ideella

tas till vara i arbetet.
föreslog regeringen
I samma proposition
uppdrag att tillsammans med Socialstyrelsen,

nojourerna,

skulle få i
att Rikspolisstyrelsen
och
Domstolsverket
Riksåklagaren
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mellan

genomföra

fortbildning

nivå inom

rättsväsendet

Fortbildningen

myndigheter

av berörda yrkesgrupper
liksom inom socialtjänsten

syfta till

skulle

förbättra

och därigenom

orsaker,

och organisationer

central

och regional/lokal

samt hälso- och sjukvården.
och
om våldet, dess effekter

att ge kunskap
stödet till de kvinnor

och få till stånd en mer effektiv
av våldsbrott
För ändamålet föreslog regeringen
att 3,5 miljoner
Riksdagen anvisade de föreslagna medlen.
former

kr skulle

området.

Regeringen
metoder

olika

m.m. på
anvisas.

att starta ett lokalt och regionalt
kvinnor
med syftet att få fram
våld
mot
som rör
liksom
samarbete mellan myndigheter
för ett förbättrat

därefter

uppdrog

Socialstyrelsen

i frågor

utvecklingsarbete
mellan

för

som utsätts
förundersökning

och modeller

och frivilliga

myndigheterna

organisationer.

i landet om deras
nämligen
intresse att delta. Fem länsstyrelser beslutade sig för att medverka,
Stockholms
och SöderSkaraborgs,
i Blekinge,
Kopparbergs,
länsstyrelserna

tillfrågade

Socialstyrelsen

manlands

län.

samordnare

länsstyrelser

varje

vid

liksom

länsstyrelse,

inleddes

Projektarbetet

under

en
1992 och

våren

1995.

sommaren

gång har de medel som anvisades för Rikspolisstyrelsens
i stor utsträckning
använts även för utbildning
av personer

projekttidens

Under

anställdes

En projektledare

på Socialstyrelsen.

till

avslutas

i denna sak samtliga

fortbildningsinsatser

valde

Rikspolisstyrelsen
grupper.
som ingår i samverkansprojektets
sitt
i
län
i
för
fortbildningsprogram,
Sverige
varje
grupper
har ingått

samverkansprojektet

och

att bilda
ledarna för

i sina läns respektive

grupper.
att under det första verksamhetsåret göra en kartläggning
i länen av de berörda myndigheternas och organierfarenheter
sationernas
när det gäller mötet med kvinnor
som utsätts för våld
ordnas för berörd personal och
Vidare skulle fortbildning
och andra övergrepp.

Målsättningen

ideellt

för samverkansprojektet

Projektet

arbetande.

myndigheterna.
kansarbetet

det avslutande

samverkansarbetet
införlivades

skulle

hos beslutsfattare

förankras

det andra verksamhetsåret

samtidigt

påbörjas,
Under

djupades.

Under

har varit

vid

fortsatte
som utbildningsinsatserna
följa
tredje året skulle projektledarna

och arbeta för att framtagna

med myndighetens/organisationens

rutiner
ordinarie

de berörda

det faktiska

skulle

samveroch föroch stötta

och handlingsprogram
verksamhet,

samtidigt

sig själva och andra tog över deras ansvar.
som projektledarna
handlägger ärenden
I syfte att få en bild av hur myndigheter och organisationer
bland de
omfattande
inventering
inledningsvis
kvinnomisshandel
gjordes
en
om
avvecklade

berörda

myndigheterna

och organisationerna.

inventeringen
Med undantag

har dokumenterats
för Stockholmspolis-

i särskilda rapporter
från varje projektlän.
varje dag, svarade de andra
en, som uppgav att den möter kvinnomisshandel
i
myndigheterna
att de inte särskilt ofta kommer
samt hälso- och sjukvården
Ingen
för
misshandel
och
andra
övergrepp.
kontakt med kvinnor
utsätts
som
någon speciell kompetens för att möta och arbeta
myndighet hade utvecklat
med dessa kvinnor.

En utbredd

uppfattning

hos myndigheterna

var att kvinno-

Samverkan

mellan

myndigheter

och
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organisationer

och
del var ett problem bland drogmissbrukare
delta
i
samverkansvilliga
de
intervjuade
att
ett
var
av
arbete, och intresset för att få utbildning
var nära nog hundraprocentigt.
har det yttersta ansvaret för att
enligt socialtjänstlagen
Eftersom
kommunen
får den hjälp och det stöd de behöver och det i varje
i kommunen
invånarna

övervägande

misshandel

till

invandrare.

En majoritet

finns

kommun

oftast
har man inom samverkansprojektet
ett socialkontor
skall
utföras.
samverkansarbete
inom
vilken
den
enhet
som
I
kan ske på olika nivåer i organisationen.
mellan myndigheter
minst

valt kommunen
Samverkan

samverkansprojektet
net,

dvs.

hos dem

kan anpassas till de lokala
vara att samverkanssystemet
och
utformar
arbetet anser man
med
Då handläggarna själva är
i arbetet
för att samverkan blir en tillgång
bättre förutsättningar

har ansetts

härmed

förhållandena.

att det finns
som underlättar

handläggningen.

I samverkansprojektet
att samverkansarbetet
med

man parallellt
referensgrupper
också

handläggarplahar man valt att lägga samverkansnivån
Fördelen
med de hjälpsökande.
som har direkt kontakt

kommit

har man varit
måste förankras

samverkansgrupperna,

på andra nivåer
stånd inom

till

väl medveten om och särskilt framhållit
bland chefer på olika nivåer. Därför har
med kommunen

i kommunerna

och länen.

som bas, bildat
Några nätverk har

de politiska

organen.
pågår nu ett arbete med att ta fram åtgärds-

På de flesta håll i samverkanslänen

som är anpassade till respektive mynprogram och skapa handläggningsrutiner
är att olika rutiner skall skapas för
dighets och organisations behov. Avsikten
varje myndighet, men också en gemensam rutin för samtliga myndigheter och
så att varje myndighet/organisation
vet när nästa skall ta över.
ansvarsområden
skall på detta sätt
organisationers
och frivilliga

organisationer,
Myndigheters

tydliggöras.
Samverkansgrupper
olika

har kommit

för samverkan

modeller

igång i alla kommuner

har tagit form.

i projektlänen.

Projektledarna

Flera

har under

det nu
för
"motorer"

sig själva som
har gjorts för att hitta andra, som har intresse och
projektet och ansträngnngar
slut är avsikten att sammanställa
kraft att fortsätta arbetet. Vid projekttidens
en
Handlingsmed rutiner för olika myndigheter och organisationer.
handlingsplan

pågående

tredje

och sista projektåret

avvecklat

som inte deltagit i projektet.
vanliga erfarenheten
att
För att undvika den för många försöksverksamheter
har
gått
projekttiden
upphör
när
prövat
de nya arbetsformer
ut,
man
som man
uppföljning/utvärdering.
valt att satsa på kontinuerlig
inom samverkansprojektet
skall

planen

distribueras

till

de län i Sverige

knöt man redan i inledningen
av projektet en forskare till sig, som på
i varje län. Syftet har
mycket nära håll följt arbetet i några samverkansgrupper
till
erfarenheter
föra tillbaka
också varit att under den treåriga projekttiden
Sålunda

projektledare
skall

garantera

och gruppmedlemmar
en fortlevnad

i syfte att finna
resultat.

av projektets

framkomliga

vägar,

som
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9.3

mellan

myndigheter

andra

Några

och organisationer

samverkansprojekt

har redovisats
och våld mot kvinnor
ett antal andra
till
bättre
samverkan
i
vissa
delar,
syftat
projekt
en
som också,
och organisationer
mellan olika myndigheter
när det gäller våld mot kvinnor.
Stöd
misshandlade
kvinnor och deras familjer
Det s.k. SÅM-projektet
Bl.a.
bedrevs av socialförvaltningen
i Skellefteå
under mitten av l980-talet.
från
med representanter
startade man inom detta projekt en samarbetgsgrupp
5 Socialtjänsten

I Kapitel

åtminstone

polis,

Den lokala

och socialkontor.

landsting

åklagarmyndighet,

och mansjouren

ingick också i samarbetsgruppen,

som sedermera

kvinnojouren
permanenta-

des.

Frideborg

Kvinnovåldsprojektet
polis,

åklagare,

frivård,

socialtjänst,

i mars 1994.
Familjevåld
Samarbetsgruppen

i Norrköping
i vilket
är ett samarbetsprojekt
deltar. Verksamsjukvård och kvinnojour

heten startade
från början

på Gotland

från polisen,

bildades

år 1985. Gruppen

hälso- och sjukvården,

av representanter
och kvinnojouren,
men senare har även en representant
heten knutits till gruppen.

9.4

från

Erfarenheter

från

några andra

bestod

socialtjänsten

åklagarmyndig-

länder

att erinra om att man i olika internationella
arbete med frågor som rör
bl.a. inom ramen för olika FN-organs
sammanhang,
särskilt har framhållit
våld mot kvinnor,
att samverkan mellan alla - myndigi kontakt med kvinnor
och enskilda
kommer
heter, organisationer
som
- som
strategin för att komma till rätta med våldet
utsätts för våld är den viktigaste
finns

Inledningsvis

här anledning

mot kvinnor.

9.4.1

Canada

I Canada har stora satsningar gjorts för att motverka olika former av våld mot
har kommit till
kvinnor.
Två stora federala ekonomiska
program "initiatives"
genomfördes under åren
stånd sedan slutet av 1980-talet. Det första programmet
program påbörjades år 1991 se även Kapitel 2
I de federala satsningarna
arbete for motverka våld mot kvinnor.
och organisabetonats. Myndigheter
samverkansfrågorna
har i stor utsträckning
for
samverkan
grundförutsättning
i
Canada
framhåller
enhälligt
tioner
är en
att
1988-1991.

Ett andra fyraårigt

Internationellt

att våld

mot

kvinnor

skall

kunna

bekämpas.

har man satsat mycket pengar
programmen
mellan myndigheter
och mellan
samverkan

Inom

ramen

för de ekonomiska

som syftat till förbättrad
myndigheter och organisationer.

projekt

Samverkan

på lokal,

organisationer,

och mellan

olika

till stånd på många olika

regional,

delstats-

och federal

nivåer

inom och

nivå liksom

inom

yrkesgrupper.

Ett antal yrkesorganisationer
kan byggas och samverkan

har engagerat sig för att lära ut hur partnerskap
utvecklas. Tillsammans
har sålunda det kanadensis-

ka polischefsförbundet,

socialarbetarförbundet,

sjuksköterskeförbundet,

psykologförbundet,

och den kanadensiska

kyrkoorganisationen

paket
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och organisationer

myndigheter

har kommit

samverkan

Framgångsrik
mellan

mellan

innehållande

läkarförbundet/läkarsällskapet,
tagit fram

handböcker,

broschyrer,

advokatsamfundet

lärarförbundet,

ett särskilt

studiehandledningar,

utbildningsVideofilmer

eller
m.m., som kan användas av dem som önskar bilda en samverkansgrupp
på annat sätt förbättra sin myndighets eller organisations samverkan med andra
arbetet

när det gäller

för

som utsätts för våld. I en av handböckerna
i Canada
och organisationer
över myndigheter

kvinnor

för övrigt en förteckning
för den som vill
till förfogande
som lovat att ställa stöd- eller resurspersoner
starta en ny samarbetsgrupp.
Health Canada, som närmast motsvarar Socialdepartementet/Socialstyrelsen,
The National
informationscentral,
Clearinghouse
har inrättat
on
en särskild
till såväl
Informationscentralen
producerar och distribuerar
Family Violence.
finns

olika
kallas

yrkeskategorier
familjevåld

informationsmaterial
som till allmänheten
Informationscentralen
violence.
domestic

om vad som där
har en särskild,
området. Centralen

för att informera om olika projekt
varje år. Verksamheten
ta emot över 12 000 förfrågningar
och bl.a. skall man kunna ta emot 15 000 förfrågningar
kommer att utvidgas,
finns vissa liknande resurscentrum,
som står i kontakt
om året. På delstatsnivå
med The Clearinghouse.
På detta sätt har man skapat ett nätverk för kvalificekostnadsfri

telefonlinje

har hittills

kunnat

om frågor

rad information

9.4.2

som rör kvinnovåld

runt hela landet.

Storbritannien

Action for Cities initierade den brittiska
Som ett led i stadsförnyelseprogrammet
regeringen för cirka tio år sedan ett s.k. Safer Cities Programme,
som syftar till
nivå.
lokal
En bärande
åtgärder
på
minskad brottslighet
förebyggande
genom
att man skall bygga partnerskap
och organisationer
på det lokala planet, men också mellan
mellan myndigheter
de lokala och nationella nivåerna. Genom olika projekt skall man minska antalet
Safer

tanke

för

brott,

minska

rädslan

och samhällsliv
Ett 20-tal

jektområde
kommunala
minoriteter,
1994

har varit

Cities-programmet

för brott

och skapa säkrare

städer där fri företagsamhet

kan blomstra.

Projekten drivs lokalt. I varje proorter har deltagit i programmet.
från bl.a. olika
med representanter
finns en styrande kommitté
etniska
frivilligarbetare,
kriminalvårdsmyndigheten,
polis,
organ,
affárslivet,

har den brittiska

industrin

regeringen

och andra lokala

bidragit

intressen.

ekonomiskt

till

Under

åren 1990-

projektområdena.
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Den

mellan

kommittén

styrande

medel

tillgängliga

skall

och organisationer

myndigheter

bestämmer
disponeras.

på arbetet

inriktningen
För närvarande

övervägs

och beslutar

hur

ytterligare

sats-

ett fyrtiotal
nya orter.
av liknande slag, denna gång omfattande
Islington.
Den
Ett av områdena i Safer Cities-programmet
är Londonstadsdelen
särskild
koordinator
skall
samordna
har
anställt
lokala Styrkommittén
som
en

ningar

olika

lokala

insatser.

Kraven

offentliga

från

satsning

människorna

för

att motverka

organ
inrikta sig på "familjevåld"

att särskilt

Islington

från

på en effektivare
föranledde
mot kvinnor
Delvis
domestic violence.

i Islington
våld

med egna medel, har Islington
med stöd av statliga pengar, men huvudsakligen
självsålunda genomfört ett antal olika projekt. Några av dessa har inkluderat
innebärande hjälp till säkra lås på
för kvinnor,
säkerhetsprogram
försvarskurser
och fönster,

dörrar

s.k.

och gallergrindar.

titthål

Policydokument

har tagits

för utsatta kvinnor och för reparation av bostäder
och annan egendom som skadats i samband med våld i hemmet. En samordnare
har som huvuduppfinns som skall samordna de lokala insatserna. Samordnaren
för våld, men vedet direkta stödet till kvinnor
utsätts
gift att förbättra
som
fram

bostäder

när det gäller

mellan kommunens
en förbindelselänk
inklusive
de lokala kvinnojourerna.
och andra stödorganisationer

derbörande
enheter
ordnaren

skall

också

har varit

utgöra

engagerad

olika
Sam-

och
med att ta fram policydokument
Samordarbete med våldsutsatta kvinnor.

i arbetet

for olika

myndigheters
hos invånaroch, i syfte att öka medvetenheten
naren har anordnat fortbildning
våld
och andra
fokuserade
kring
kampanjvecka
i
genomfört
Islington,
som
en
na

handledningar

övergrepp
Under

mot kvinnor.
år 1993 inledde

Islington

ett särskilt samarbete
har hämtat
Västeuropa,

Council

och Metropolitan

Projektet,
mot kvinnor.
för sitt arbete från
inspiration

kring

våld

Police

i Islington

som anses unikt för
samhället
London
i

har gett särskild utbildning
ett antal - huvudsakliförståelse
för kvinnor
deras
för
öka
polismän
att
som
gen yngre
i sina hem. Dessa poliser övertar snarast
utsätts för våld och andra övergrepp
Islington Council har
möjligt utredningarna av fall som gäller våld mot kvinnor.
Ontario,

Canada.

Polisen

kvinnliga

även inrättat

med fem anställda
Domestic Violence Matters
inkluderande
den samordnare som nämnts ovan, vilka

en särskild

enhet

rådgivare/stödpersoner,

kvinnor.
Stödpersonerna
av arbete med våldsutsatta
och praktisk
med polisen och erbjuder s.k. krisintervention
arbetar tillsammans
kvinnor
och barn som har utsatts for våld. Efter det
hjälp i ett akutskede
och
akuta skedet skall stödpersonerna
se till att andra berörda myndigheter
alla har bred

erfarenhet

stöd.
tar över ansvaret och ger kvinnorna
mera långvarigt
16
timmar
finns
till
hands
vid Domestic Violence Matters
Stödpersonerna

organisationer

per
året runt. Under ett och ett halvt år har de mött över
för polisen att
insatser anses ha möjliggjort
600 kvinnor.
Stödpersonernas
insatser
använda sina resurser till att utreda brotten och har medgett effektivare

dag, sju dagar i veckan,

från polisens

sida vid

ingripanden

mot våld

inom

familjer.
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mellan

myndigheter

och organisationer

Kvinnovåldskommissionens

och

Samverkan

överväganden

förslag

mellan

regelmässigt
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myndigheter,

organisationer

och enskilda

framhålls

som den viktigaste strategin när det gäller att motverka
Av stor beydelse för myndigheternas
inställning till

mot kvinnor.
mot kvinnor

och till

samarbete

mellan

myndigheter

och andra

våld
våld

i frågor

som rör sådant våld är de signaler som centrala, regionala och lokala
ledningsorgan
sina anställda. I de särskilda kapitlen om socialtjänger
har vi föreslagit
sten och hälso- och sjukvården
får i
att Socialstyrelsen
uppdrag att utarbeta allmänna råd för de nämnda verksamhetsområdenas

handläggning

Vi anser
av ärenden med anknytning till våld mot kvinnor.
skulle ha nytta av sådana policydokument,
att även rättsväsendet
och vi
föreslår därför att Rikspolisstyrelsen,
Riksåklagaren och Domstolsverket
ges i uppdrag att, var och en för sitt verksamhetsområde,
ta fram policydokument

i vilka

bör formuleras

med anknytning

Det är viktigt

Det är också viktigt

inte utsätts
dessa

för onödiga

ärenden

Samverkan

principer

för handläggningen

av ärenden

våld mot kvinnor.

att veta hur ansvaret fördelas
insatser för kvinnor
som

myndigheternas
varandra.

till

att finna

påfrestningar.

förutsätter

ett smidigt

mellan

olika

utsätts

för

myndigheter
våld

kan

sådana samarbetsformer
En snabb och skonsam
samarbete

mellan

och hur

komplettera
att kvinnorna

handläggning

olika

av

myndigheter.

är också

den strategi som regelmässigt
framhålls
av dem som
tagit sig an arbetet med att motverka våld mot kvinnor och att
stödja och hjälpa kvinnor som utsatts för övergrepp. De hittillsvarande
erfaren-

framgångsrikt
heterna
kunna

talar

dock

införlivas

för att det erfordras
skall
ett konkret stöd, om samverkan
i det vardagliga
arbetet hos en myndighet
eller organisation.

för att myndigheterna
bör samverka med varandra finns redan, men det
uppenbart
sådana
lagstadganden
måste konkretiseras
och
att
som
för den praktiska verksamheten.
kompletteras
Lagstöd

framstår

Av stor betydelse för myndigheternas inställning till våld mot kvinnor och till
samarbete mellan myndigheter
och andra i frågor som rör sådant våld är de
signaler som centrala, regionala och lokala ledningsorgan
sina anställda.
ger

Ledningsorganen

policy,

som klargör

måste

sina respektive

nivåer klart och bestämt uttala en
också
för allmänheten,
vilken betydelmen
våldet
kvinnor
har
och
hur
de
mot
mot
anser att myndenna kamp. Ledningen
olika nivåer måste följa upp

för personalen,

se de anser att kampen
digheterna skall bedriva

mellan

Samverkan
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myndigheter

och organisationer

och efterfråga
får genomslagskraft
av hur
en redovisning
att dessa riktlinjer
skall
handlägga
för
dem
målen har uppfyllts. Först om det tydligt framgår
som
sådant arbete och att
ärenden som rör våld mot kvinnor att ledningen prioriterar
skall handlägga
kan de som praktiskt
härmed.
i
enlighet
ärendena förväntas
agera
och till
till våld mot kvinnor
Ett sätt att klargöra myndighetens inställning
med andra när det gäller sådant våld är att det utarbetas och antas
samverkan
Många
för verksamhetsområdet.
eller handlingsplaner
särskilda policydokument
därvid

samarbete

ske med andra,

bör

och det är därför angeläget att
är mer eller mindre myndighetsspecifika,
policydokument
tas fram för olika verksamhetsområden.
blir en viljeförklaring
när det gäller synen på hur våld
Ett policydokument
bör
policydokument
Ett
bekämpas.
kvinnor
bör
om våld mot kvinnor
mot

frågor

hand innehålla

i första

naturligtvis

myndighetens

målsättning

för insatserna

när

det gäller sådant våld. l ett sådant dokument bör även ingå en beskrivning
av
såväl på samhällsbakom kvinnovåld,
mekanismerna
men
som individnivå,
också av de följder som våldet kan få för dem som utsätts för det. Ett viktigt
myndighetens syn
är, som redan framhållits,
moment i ett policydokument
med andra.
hur arbete kan och bör bedrivas tillsammans
för ett visst verksamhetsområde
av ett policydokument
Härigenom
med
andra verksamheter.
samarbete
utsträckning
i
förutsätter
stor
hänger
den
problematik
kan en bättre förståelse utvecklas för
samman med
som
våldet mot kvinnor,
men också för de uppgifter och det ansvar som åvilar andra

Även

framtagandet

myndigheter

och organisationer.

i
regelmässigt behandlats
senare år har frågan om våld mot kvinnor
värdefullt
mening
vår
enligt
Det
är
att
regeringens jämställdhetspropositioner.
det samhällsproblem
detta sätt redovisar
statsmakterna
syn
en officiell
förutsätter
utgör, och
att även kommande jämställdsom våld mot kvinnor
Under

kommer

hetspropositioner
Det finns

sådana redovisningar.
nivån. På
för den nationella
policydokument
Domstolsverket,
1984-1985 Riksåklagaren,

att innehålla

även andra exempel

av regeringen utarbetade
och Socialstyrelsen

uppdrag

ett informationsmaterial
om förundersökEn
och kvinnomisshandel.
i mål om ansvar för sexualbrott
utarbetade
därefter
nämnda
myndigheterna
för
de
företrädare
med
arbetsgrupp
och sexuella övergrepp mot kvinnor och barn, vilken första
skriften Misshandel
och genom
har därefter reviderats
i maj 1985. Skriften
gången publicerades

Rikspolisstyrelsen
ning

och rättegång

försorg

J ustitiedepartementets
utgör
Som

goda exempel
framgått

kvinnor

avsnitt

publicerats

på policydokument

i Kapitel

8.3.4

på nytt år 1991 De nämnda skrifterna
.
nivån.
för den nationella

8 Myndigheterna

inom

har det policydokument

rättsväsendet
med mål för

och våld

polisens

mot
hand-

som rör våld mot kvinnor som utarbetats inom Metropolii London haft stor betydelse för utvecklingen
av
tan Police polismyndigheten
har nya arbetsrutiner
Sålunda
Londonpolisen.
inom
arbetsformer
och
bättre
nya

läggning

av ärenden

Samverkan

mellan

myndigheter
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och organisationer

bidragit till att göra kvinnor mer
policydokumentet
att polisanmäla att de utsatts för våld i hemmet. Polisen har i större
Antalet gripanutsträckning
upprättat anmälningar om våldsbrott
mot kvinnor.
den har ökat. Polisens avskrivningar
av mål har minskat, och fler ärenden har
i enlighet

med det centrala

motiverade

gått vidare

till

åklagare for beslut.

har en nyckelroll när det gäller att uppdaga och beivra våld mot kvinkvinnor
som
som stöd och hjälp
nor. Polisen har också en viktig funktion
Inte minst betydelsefull
är polisens roll när det gäller att
utsatts för övergrepp.
till kvinnor
om de insatser som samhället i övrigt kan erbjuda
ge information
Polisen

i detta hänseende har
instrumenten
den som utsatts för våld. De samhälleliga
under senare år.
avsevärt förbättrats
Vi anser att den svenska polisverksamheten
på samma sätt som den engelska
for
i vilket formuleras
principer
skulle ha stor nytta av ett policydokument
I dokumentet
av ärenden med anknytning till våld mot kvinnor.
lika
straffvärt
i
hem
slås
fast
brott
är
begås
någons
bör
att ett
som ett brott
som
som äger rum på gatan. Det är nödvändigt att polisen har en god förståelse for

handläggning

uppkomstmekanismerna

bakom

som våld har
med
ärenden
anknytning
att
Poliser bör göras medvetna

och den effekt

våld mot kvinnor

på dem som utsätts för det. Det bör också klargöras
i polisarbetet.
till våld mot kvinnor bör prioriteras

om de risker som ligger i att medla i ärenden där en man utsatt en nära anhörig
Det är också viktigt att i ett
kvinna för våld i stället för att göra ett ingripande.
sådant dokument framhålla vikten av att polisen samarbetar med andra myndigheter
måste

Naturligtvis
i syfte att öka stödet till utsatta kvinnor.
sikte
på polisspeciñka
i övrigt innehålla uppgifter
som tar

och organisationer
dokumentet

frågor.
härav att Rikspolisstyrelsen
ges i uppdrag att utarbeför
förhållanden.
svenska
Det kan ha en
anpassat
officiell
och samlad
detta sätt redovisar en
mycket stor betydelse att polisen
som är specifisyn på hur våldet mot kvinnor skall tacklas utifrån förhållanden
ka för polisen och polisverksamheten.
övergripande
skulle gagnas av liknande
Vi anser att även åklagarväsendet
Vi föreslår

mot bakgrund

ta ett sådant policydokument

bör gripa sig an
man inom dess verksamhetsområde
Vi föreslår därför att Riksåklagaren
problemet våld mot kvinnor.
ges i uppdrag
för sina verksamhetsområden.
att ta fram sådan dokumentation
Hos domstolarna
är det inte bara i brottmål som frågor om våld mot kvinnor

målsättningar

aktualiseras.

för

hur

Problematiken

finns

inte sällan med även i äktenskapsskillnadsmål

och i mål om vårdnad och umgänge.
liten utsträckning
har i förhållandevis
Domare
hetssamarbete

vid kvinnomisshandel.

Kraven

deltagit
objektivitet

i projektet
har därvid

Myndiganförts

med den utbildning

som skäl. Det har även varit svårt att ut nå ut till domarna
Att
fortbildningsprogram.
inom ramen för Rikspolisstyrelsens
som erbjudits
domare Ökar sin kunskaper kan dock inte anses minska tilltron till deras objekti-
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mellan

myndigheter

och organisationer

och erfarenheter
utgör
om att domares synpunkter
med företrädare
för myndigvärdefulla
bidrag för arbetet i en samverkansgrupp
heter och organisationer.
Det finns självfallet
många sätt på vilka en domare
skulle kunna medverka utan att hans eller hennes objektivitet
riskerar att på-

vitet.

Vi

är övertygade

verkas.
Under senare tid har tillkommit
som tar sikte på att
en hel del bestämmelser
inom rättsväsendet
och
inom
sitt
verksamhetsområde
myndigheterna
en
- var
för en målsägande att uppträda inför domstol.
Det handlar
skall underlätta
den
praktiska
bl.a. om underrättelseoch informationsskyldighet,
också
men
om

Åtgärderna kan beröra även annan perso-

av frågorna i domstolen.
nal än den juridiskt
skolade.

hanteringen

bör tas fram
Vi anser mot denna bakgrund att det även inom domstolsväsendet
mål
i vilka våld
för
domstolarnas
centralt
handläggning
policydokument
ett
av
kan komma att aktualiseras.
Vi föreslår att Domstolsverket
mot kvinnor
ges i
uppdrag att utarbeta ett sådant policydokument.
som denna typ
våld
och
I Kapitel 5 Socialtjänsten
mot kvinatt stödja och
som föreligger för socialtjänsten

Det är emellertid

inte bara för de rättsvårdande

myndigheterna

är värdefulla.
av policydokument
nor har vi redovisat olika hinder
hjälpa kvinnor
som utsätts för våld. Som framgår i det nämnda avsnittet har
eller
inte sällan kontakt med kvinnor som utsätts för misshandel
socialtjänsten

är medvetna om att
utan att de handläggande tjänstemännen
kvinnorna
befinner sig i en utsatt situation.
Vi har framhållit
att medvetenheten
utgör måste öka, så att socialtjänsten
om det problem som våld mot kvinnor
sitt övergripande
uppfattar
ansvar även när det gäller insatserna för kvinnor
andra övergrepp,

som lever
I kapitlet

i miljöer

där de riskerar

att utsättas för våld.
föreslagit att socialtjänstens

ansvar för kvinom socialtjänsten har
till
i socialtjänstvarit
för
våld
skall
komma
uttryck
tydligare
utsatta
nor som
lagen. Om en sådan lagstadgad skyldighet skall kunna omsättas till praktiskt
arbete,

förutsätter

vilka

målen

för

skall tacklas
det en officiell
policy för hur problemet
arbete med kvinnor
socialtjänstens
som utsatts för våld

och
bör

inrymmer många olika verksamhetsom att socialtjänsten
gjort
Vi
har
i likhet med vad myndigheten
föreslagit
Socialstyrelsen,
att
grenar.
får i uppdrag att utarbeta allmänna råd till
inom andra verksamhetsområden,
vara.

Det bör erinras

av ärenden
med anknytning
till våld mot kvinnor.
I likhet med vad som varit fallet vid
allmänna
råd
bör
utarbetandet
andra
framtagandet
av de allmänna råden ske
av
för kommunerna.
i samarbete med företrädare

ledning

för kommunernas

Vi har i detta betänkande,

socialtjänst

liksom

när det gäller handläggningen

i vårt delbetänkande

SOU 1994:56,

beskrivit

for hälso- och sjukvården när det gäller att på ett bra
som föreligger
möter hälsosätt möta kvinnor som utsatts för våld. I likhet med socialtjänsten
handläggande
för
våld
den
och sjukvården
ofta kvinnor
utan att
som utsatts
befinner
sig i en utsatt position.
personalen
är medveten
om att kvinnorna
de hinder

mellan

Samverkan

inom hälso- och sjukvården

Verksamhetsområdena

detta problem.

uppmärksamma

Det

är därför

för arbetet med kvinnor

målsättning

sjukvårdens

och organisationer

myndigheter

har olika
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förutsättningar

att
att även hälso- och
som utsatts för våld dokumenoch sjukvården
och våld mot

väsentligt

teras. Vi erinrar om att vi i Kapitel 6 Hälsofår i uppdrag att utarbeta allmänna råd
kvinnor
föreslagit
att Socialstyrelsen
hantering av ärenden med anknytning till våld
även för hälso- och sjukvårdens
mot kvinnor.

genomgått
och landsting har under de senaste årens reformarbete
i
det gäller
och
deras
när
dag
mycket
självständighet
är
förändringar,
stor
stora
Därför
behövs
anpassade
handlingsplaner
olika verksamheters
organisation.
Kommuner

som valts för det lokala planet.
det projekt for myndighetssamarbete
i detta kapitel har vi beskrivit
under tre år beunder
samordning
vid kvinnomisshandel
av Socialstyrelsen
som
med projektet har varit att utveckla nya samdrivits i fem län. Ett huvudsyfte
efter den organisation

Tidigare

verkansformer

Grupperna

och att konkret stödja bildandet
har stimulerats
att utarbeta lokala

av särskilda samverkansgrupper.
och annat inforåtgärdsprogram

anpassat för den lokala nivån.
har man valt att organisera samarbetet kring
kvinnor med kommunen som bas. På några håll, bl.a. i Stockholms

mationsmaterial
På de flesta
våldsutsatta

håll i projektlänen

har kommunen

kommun,

åtagit sig att följa upp det arbete som initierats
av de
Vi har i Kapitel 5 Socialtjänsten
i kommunen.

som bildats

samverkansgrupper

sida
ett ökat ansvarstagande från kommunens
att det
som utsatts för våld, och vi har därför föreslagit
med särskilt ansvar
i varje kommun bör finnas en eller flera socialsekreterare
varje
för kvinnor
som utsätts för våld. Vi har vidare föreslagit att socialtjänsten
kvinnor
våld
skall rapportera om förekomsten
år till kommunfullmäktige
mot
av
och våld mot kvinnor
när det gäller kvinnor

förespråkat

eventuellt i samarbete med
som socialtjänsten,
andra aktörer, vidtagit för att komma till rätta med detta problem. Vi anser det
sålunda önskvärt att flera kommuner tar på sig ansvaret for och garanterar sami nära relationer

verkan
Även
mellan

och de åtgärder

aktörer när det gäller våld mot kvinnor.
i
många fall kan vara den naturliga basen för samverkan
om kommunen
och enskilda i sådana ärenden vill vi inte
organisationer
myndigheter,
mellan

samhällets

kan vara att föredra i vissa fall. Som redan
att andra samverkansformer
har kommuner
och landsting under senare år genomgått ett omfattande
för t.ex.
på att utvecklas
Likaså håller nya arbetsformer
förändringsarbete.
kan
för samverkan
Det är mycket viktigt
polisverksamheten.
att formerna
utesluta

påpekats

Vi vill därför inte utesluta att det på vissa
och ansvar för samverkan
när det gäller
att initiativ
arbetet för kvinnor som utsatts för våld ligger hos någon annan än kommunen
Vi är dock övertygade om att det behövs någon form av
och dess socialtjänst.
för samarbetet,
fastare organisation
även om det inte går att exakt fastslå hur

anpassas
håll kan

efter lokala

förhållanden.

vara lämpligt

en sådan organisation

bör ser ut.
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mellan

Samverkan

myndigheter

och organisationer

vid kvinnomisshandel

Myndighetssamarbete
ramen för projektet
samarbete kommit
håll ett förtjänstfullt

Inom
många

till

stånd.

Vi

vill

har på
framhålla

så att de positiva erfarenheter
betydelsen av att projektet snarast utvärderas,
tillvara
i
andra
län
och
på andra områden.
kan
projektet
gett
tas
som
sikt.
Hindren för samverkan
är
lång
Samverkan
måste ses som en process

många och djupt rotade

i olika

yrkesroller

byråkratier,

och rutiner.

Det krävs

arbetssätt och attityder för
av planering, organisation,
kräver tid och
samarbete.
Förändringarna
till
stånd
att
ett smidigt fungerande
stegvis. Samarbete blir möjligt först när personal
måste vanligen genomföras
från olika instanser får möjlighet
att lära känna varandra och får kunskap om
avsevärda

förändringar

varandras

arbetsvilkor,

kompetens

och synsätt.

exempel på
att också ge konkreta
för
våld.
Ett
väsentligt
syfte
hur arbete kan bedrivas för kvinnor
som utsätts
med våra redovisningar
har varit att hos andra skapa intresse för och incitament
i arbetet med att motverka
och nya former för samverkan
till nya aktiviteter
våld mot kvinnor.
För handläggare hos myndigheter eller organisationer,
som
Vi har i detta betänkande

vill

haft ambitionen

ett nytt och förbättrat
och organisationerna
som sådana

ta initiativet

heterna

till

också för myndig- men
är det viktigt
att kunna ta del av
arbetssätt

erfarenheter

av sådant arbete.
den verksamhet
Vi har i det föregående beskrivit

andras

densiska
lence.

informationscentralen

Informationscentralen

The

National

producerar

som bedrivs vid det kanaVioClearinghouse
on Family

och distribuerar

informationsmaterial

Vi ser
som till allmänheten.
om våld inom familjen såväl till olika yrkesgrupper
i
Sverige.
fördelar
i
motsvarighet
byggs
att en
stora
upp
avslutade
för närvarande kartlägger
Vi har erfarit att Brottsoffermyndigheten
Syftet med kartläggoch pågående projekt med inrikting
på brottsofferarbete.

ningen
spridas.

är att kunskaper och erfarenheter
föreslagna
Det av kommissionen

från olika
resurs-

verksamheter

skall

och kompetenscentrumet

kunna
vid

Akademiska
sjukhuset har också till uppgift att samla och sprida information
hälso- och sjukvårdsframför allt
för våldsutsatta kvinnor,
om verksamheter
Vi anser det angeläget att arbetet fullföljs
så att dessa institutioner
kan sprida
National
Clearinghouse
kanadensiska
det
sätt som
information
till dem som önskar utveckla sina metoder när det gäller att möta

området.

på liknande
behoven

hos kvinnor

som utsätts för våld.
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10. l

Inledning

En särskild

fråga som berör såväl hälso- och sjukvården
och
som socialtjänsten
är hur gällande regler om sekretess och tystnadsplikt
påverkar

rättsväsendet

möjligheterna
olika

frågor

för personalen
som

rör

våld

att samverka
mot kvinnor.

med andra myndigheter
Av

särskild

betydelse

när det gäller
är därvid

de

bestämmelser

som gäller för hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens personal
i fråga om att polisanmäla
våldsbrott
mot kvinnor
som söker hjälp eller vård.
En generalklausul
i 14 kap. 3 § sekretesslagen 1980: 100 öppnar möjlighet för
lämna ut sekretessmyndigheter att i de flesta fall, efter en intresseavvägning,
belagda uppgifter till andra myndigheter. Denna generalklausul
gäller emellertid
inte i fråga om uppgifter
hälsooch
sjukvårdsoch socialtjänstskyddas
som
av
sekretess.

Endast vid misstanke

är föreskrivet

straff

lindrigare

om mycket
än fängelse

allvarliga
i två år

brott
brott för vilket inte
har hälso- och sjukvården

i dag rätt att utan den hjälpsökande
kvinnans
medgivande
anmäla till polisen att kvinnan varit utsatt för brott. Vid misstanke om brott
och t.ex. sexuellt tvång och sexuellt
även grov misshandel
som misshandel
utnyttjande får anmälan däremot göras endast om den som skyddas av sekreteslämnas ut.
sen medger att uppgifterna
I direktiven
till Kvinnovåldskommissionen
anförs att sekretessreglerna
kan
och socialtjänsten

skapa en osäkerhet

hos personalen om hur den skall agera för att hjälpa en
har
vänt sig till den, särskilt i fråga om att göra en polisanmälan
som
inte vågar stå för själv, men också i fråga om kontakterna
med
som kvinnan
andra myndigheter.
Kommissionen
bör, anförs det i direktiven,
lägga fram
kvinna

förslag
överväga
öka

Enligt

i syfte att ge underlag för adekvata åtgärder. Bl.a. bör kommissionen
möjligheterna
att genom ändringar i gällande sekretessbestämmelser

förutsättningarna
direktiven

för
bör

att ge kvinnor
som utsätts
kommissionen
också överväga

for

våld

effektivt

om det är möjligt

stöd.
och

och våld

Sekretessen
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kvinnor

mot

för bl.a. hälso- och sjukvården till
att införa en anmälningsskyldighet
1980:620
den som finns i 71 § socialtjänstlagen
motsvarande
socialtjänsten
beträffande
barn som misshandlas eller far illa. I sammanhanget skall de konse-

lämpligt

förslag

som eventuella
brottstyper beaktas.
kvenser

kan få

angränsande
till

i en framställning
vissa ändringar i sekretesslagen

har,

Rikspolisstyrelsen

områden

och för andra
år 1993,

Justitiedepartementet

inforföreslagit
som syftar till att underlätta
mationsutbytet mellan polisen och andra myndigheter i vissa fall. Några av stymellan polisen och socialtjänsten
informationsutbytet
relsens förslag tar sikte
det gäller kvinnor som utsätts
och
sjukvården
och
hälsonär
mellan
polisen
samt
för våld.
anför i sin skrivelse att bekämpningen
Rikspolisstyrelsen
av våld mot kvinnor
är en angelägen uppgift för samhället och att polisen här har en central roll,
framför allt när det gäller att se till att dessa brott beivras. Mot den bakgrunden
att en uppgift hos
anser styrelsen att det är en brist i nuvarande lagstiftning
kan lämnas till
inte
socialtjänsten om begångna misshandelsbrott
av detta slag
För att så långt som möjligt avvissa sexualbrott.
styrelsen att stadgandet i 14 kap. 2 § femte stycket sekretesslagen kompletteras med en bestämmelse som innebär att även uppgift om

gäller

Detsamma

polisen.

hjälpa detta föreslår

och sexualbrott
som rikats mot kvinna, utan hinder av sekreeller polis7 kap. 4 § samma lag, kan lämnas till åklagarmyndighet
ändring.
myndighet. I fråga om hälso- och sjukvården föreslås en motsvarande
Kvinnovåldskommistill
med
hänvisning
i
1994,
har
juni
Justitiedepartementet

misshandelsbrott
tess enligt

sionens

direktiv,

framställningen,

överlämnat

till stöd för kvinnor,
stiftningen
Även andra sekretessproblem

kommissionen

den avser ändring av lagför vidare handläggning.

Vissa har samför
kvinnor
har
prövats
som utsatts för
som
behandlats
i
för
övrigt
har
Sådant
trakasserier.
skydd
och hot och andra

Kapitel

polisens
rättsväsendet
och våld mot kvinnor
kapitel tas upp vissa frågor som sammanhänger med
bestämmelserna
i lagen om
om fingerade personuppgifter,

I förevarande

1991:483

1990:

folkbokföringsregister

personuppgifter

spärrmarkera
särskilt

inom

8 Myndigheterna

verksamhet.
lagen

sekretessproblem

Erfarenheter

Inte sällan

är hälso-

med förtroende

från

och sjukvården

och möjligheterna

Slutligen

tas

upp

att
ett

vårdnad.

hearingar

m.m.

kvinna
det enda ställe dit en misshandlad
stöd och hjälp. Att hälso- och sjuk-

vågar vända sig för att

uppgifter som den utsatta kvinnan lämnar om sina
Detta har omvittsom en extra trygghet i sammanhanget.

inte kan föra vidare

förhållanden

om s.k. kvarskrivning
inom folkbokföringen.

1536

vid gemensam

10.2

vården

har påtalats för kommissionen.

skyddsåtgärder

band med de olika
våld

till

såvitt

upplevs
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kvinnor
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för hälso- och sjukvården.
Samma uppfattning
har
nats av många företrädare
framförts
av kvinnor som själva har varit utsatta för våld, liksom av Företrädare
för kvinnojourerna.
På motsvarande
för socialtjänsten
sätt har företrädare
framhållit
enligt
att just den stränga sekretess som råder inom socialtjänsten,
sin tveksamhet
deras erfarenhet,
bidragit till att kvinnor kunnat övervinna
att
söka hjälp hos socialtjänsten.
Att

den stränga

sekretessen

som ett problem
har omvittnats
av andra.
Kvinnovåldskommissionen
kommissionen

haft med personal

Detta har kommit

till uttryck

Det har framförts

kvinnor.

inom

och socialtjänsten

och sjukvården

inom hälso- och sjukvården

och att göra anmälan
kunna bidra till att förbättra
de enkäter

genom
för samverkansprojektet

och socialtjänsten.

även vid möten med andra som arbetar för utsatta
att ökade möjligheter
att lämna uppgifter till andra

myndigheter
skulle
Även

hälso-

av dem som skall bistå kvinnor
som utsätts för våld
vid hearingar
Sådana synpunkter
har framförts
som
har anordnat och vid många andra kontakter
som

upplevs

till

polisen

kvinnornas

hos berörda

å kvinnans

vägnar

i många fall

situation.
som företagits inom ramen
vid kvinnomisshandel
har fram-

myndigheter

Myndighetssamarbete

för vårdpersonalen.
Enligt dessa
är svårhanterliga
att sekretessfrågorna
enkäter är det framför allt hälso- och sjukvårdspersonalen
som anser att sekremed andra
tessen utgör ett hinder i deras arbete, särskilt i deras samverkan
och kvinnojourMen även poliser och företrädare för brottsoffermyndigheter.
kommit

sekretess inneburit problem för dem i deras
er har uppgett att myndigheternas
kontakter
med myndigheterna.
I enkäterna har man också efterlyst bättre kun-

skaper

om och mera utbildning

i vad sekretesslagen

faktiskt

tillåter

och inte

tillåter.

Enligt

hälso-

och sjukvårdspersonalen

är det emellertid

inte bara sekretessla-

överhuvudtasom kan innebära problem. Integritetsfrågorna
gens bestämmelser
krav
problem med patientjournallagens
get är känsliga. Bl.a. har man pekat
när det gäller att i journaler ange t.ex. orsaker till skador som kvinnan uppvisar,
Problem
med den fysiska
men även i fråga om andra journalanteckningar.
har också påtalats. Barnmorskor
har erinrat
hanteringen
av patientjournalerna
med att patientjournalen
följer patienten från t.ex. mödravårdsom problemen
centralen

till sjukhusets

len. lnte minst

och vidare

förlossningsavdelning

till barnavårdscentra-

bosatta på små orter är det angeläget att sekretessen
många
Kvinnor
som är utsatta har, enligt dessa uppgifter,

för kvinnor

kan vidmakthållas.

inte skall göras i journalen.
Av hänsyn
bett om att anteckningar
kvinnan utförekommer
också, enligt uppgift, att man
utan
att
tryckt önskemål om det - med hänvisning till kvinnans integritet antecknar så
lite som möjligt i journalen och att man ibland även underlåter
att ange att en
orsak till att kvinnan sökt vård är att hon varit utsatt för våld från en make eller

gånger
till

särskilt

patienterna

sambo.
utförliga

Anteckningar

i journaler

har,

än de var för ett par decennier

enligt

vissa

blivit

mindre

antecknades

mycket

uppgifter,

sedan. Tidigare

232

och

Sekretessen

noggrant vad kvinnan
till sjukhuset.

kvinnor

mot

uppgett,

liksom

Det är inte ovanligt

rättsintyg.

mannen

har påtalat problem

och åklagare

Polis
utfärda

våld

med kvinnan

i de fall han följt

möjligheter

läkares

när det gäller

att svårt misshandlade

kvinnor

att

vägrar

att

om brottet och att de motsätter sig att rättsintyg utfärdas
därför att det
av läkare. Åklagare tvingas ibland lägga ned en förundersökning
eller ett rättsintyg.
Det har
saknas möjlighet
att framtvinga
en läkarundersökning
lagts ned av detta skäl, trots att det
att en förundersökning
t.0.m. förekommit
medverka

varit

vid utredning

fråga

om

art.
av livshotande
för
läkare
möjlighet

misshandel

polis

Från

och

åklagare

har

sålunda efterlysts en laglig
att - i vart fall i ärenden om
misshandel
som av åklagaren bedömts vara grov - utan patientens medgivande
eller åklagare.
utfärda rättsintyg efter begäran från polismyndighet
att här också erinra om den inledningsvis
ställning om ändringar i sekretesslagen som Rikspolisstyrelsen
överlämnats
departementet och som av Justitiedepartementet
Det finns anledning

refererade

fram-

gjort till Justitietill

Kvinnovålds-

kommissionen.
Vid

våra kontakter

med företrädare

organisatio-

och frivilliga

för myndigheter

att
ner har vi också tagit upp frågan om en skyldighet för hälso- och sjukvården
eller annars
i hemmet
misshandlas
anmäla att en kvinna
till socialtjänsten
behandlas där på ett sådant sätt att det är fara för hennes hälsa. En sådan skyli fråga om barn som riskerar
att
dighet finns i dag enligt 71 § socialtjänstlagen
fara

illa.

Denna

åvilar

skyldighet

hälso-

ett flertal andra, vilkas verksamhet
erfarit
Vi har vid de nämnda kontakterna

liksom

och
berör

sjukvården

och

socialtjänsten

barn.

att skyldigheten att anmäla att barn
rättsvårdande
myndigheterna uppfattas
och de

far illa av hälso- och sjukvården
Vissa
synes där vara väl förankrad.
som naturlig och riktig, och skyldigheten
har dock anfört att de ibland har känt sig tveksamför kvinnojourer
företrädare

eller andra myndigheter
att söka hjälp hos socialtjänsten
ma att råda kvinnor
erfarenheter
har varit att
till
Deras
socialtjänsten.
som har anmälningsplikt
olika
myndigheter,
hos
många gånger avstår från att söka hjälp
utsatta kvinnor
därför att kvinnorna
är rädda för att barnen skall
framför allt hos socialtjänsten,
omhändertas.

Åter andra har dock anfört

anmälningsskyldigheten
något hinder
Vi

har,

vid

enligt

att kvinnorna

71 § socialtjänstlagen

för dem att vända sig till t.ex. hälsoför
med företrädare
våra kontakter

synes väl medvetna om
men att detta inte utgjort

och sjukvården.

myndigheter

och

frivilliga

att det bör införas en skyldigorganisationer,
het för hälso- och sjukvården att till socialtjänsten anmäla att en kvinnas hälsa
i hemmet kan vara i fara. Man har bl.a. menat
till följd av pågående övergrepp
inte funnit

att socialtjänstens
En anmälan till

stöd för uppfattningen

möjligheter
socialtjänsten

att ingripa är små när det gäller vuxna personer.
och
i
skulla normalt bara leda till utredning
-

Sekretessen

och

våld

mot

kvinnor

bästa fall

erbjudande om visst stöd.
- ett
kan noteras att det enligt 3 § polislagen 1984:387
I sammanhanget
åligger
samarbeta med myndigheterna
polisen att fortlöpande
inom socialtjänsten
och
att polisen

dessa om förhållanden
snarast skall underrätta
som bör föranleda
någon åtgärd av dem. För polisen finns sålunda redan en lagstadgad skyldighet
att t.ex. anmäla till socialtjänsten
att en kvinna har behov av dess insatser. En
sak
liten
polisen
i
utsträckning
torde efterleva denna skyldighet.
är att
annan

10.3

Sekretessen
och

10.3.1

Sekretesslagen

1980:100

lingssekretess

både om förbud
och om tystnadsplikt,

Sekretesslagen

gäller

i kraft

den 1 januari 1981. Lagen, som innehandatt lämna ut allmänna handlingar
är tillämplig
verksamhet.
på all offentlig

inte bara mellan

Den

inbördes,

myndigheter

samma myndighet,
varandra.

finns

trädde

bestämmelser

inom
till

sjukvården

m.m.

håller

olika

och

socialtjänsten

Sekretesslagen

mellan

hälso-

inom

grundläggande
i 7 kap. 1

enskilda
liksom

när de är att betrakta

bestämmelsen

Av denna följer

och myndigheter

mellan

olika

utan också
verksamhetsgrenar

som självständiga

i förhållande

om sekretess inom hälso- och sjukvården
att sekretess gäller inom hälso- och sjukvår-

den för uppgift

eller andra personliga förhållanden,
om enskilds hälsotillstånd
"om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
honom närstående lider men" s.k. omvänt skaderekvisit.
Sekretessen
Begreppet
punkten

inom socialtjänsten

för uppgift

i 7 kap. 4 § sekretesslagen

regleras

"men"

om enskilds personliga förhållanden
och är utformad
på samma sätt.
betydelse i detta sammanhang.
Utgångs-

har en vidsträckt
är den berörda

för bedömningen

personens egen upplevelse. Det räcker
med att någon tycker att det är obehagligt
att en uppgift om henne
honom lämnas ut. Det innebär att man får försöka sätta sig
i personens

i princip
eller

situation

och fråga sig hur hon eller han skulle

ut.
Det omvända

reglerna
rekvisit,
närstående

skaderekvisitet

reagera

om uppgiften

lämnades

innebär

en presumtion för sekretess. Sekretessmed ett rakt skadepå andra områden är i stor utsträckning utformade
dvs. sekretess råder om det kan antas att den enskilde eller någon
lider

innebär en
röjs. Det raka skaderekvisitet
men om uppgiften
mot sekretess.
Av grundläggande
har
betydelse for utformningen
av socialtjänstsekretessen
varit de intentioner
En av socialtj
som ligger bakom socialtjänstlagen.

presumtion

viktigaste

utgångspunkter

är att socialtjänstens

insatser

i individuella

ärenden

233

234

och

sekretessen

våld

kvinnor

mot

l socialtjänstlagen
sägs
och självbestämmande.
av frivillighet
för
människors
självbestämskall
verksamheten
respekt
bygga
att
insatser för den enskilde skall
manderätt och integritet och att socialnämndens

skall

präglas

sålunda

socialmed personen i fråga 1 och 9
lagen sägs också att samråd med andra myndigheter
i regel inte bör ske utan att den berörda personen samtycker till det prop.
har utformats
1979/80:
del A, s. 364 och 394. Det betonas att lagstiftningen
socialtjänför
respekt
förtroende
och
så att den enskilda personen skall känna
tillsammans

och genomföras

utformas

till

I motiven

tjänstlagen.

skall våga vända sig till denna.
sten och så att vederbörande
Liknande tankegångar har legat bakom utformningen
av hälso- och sjukvårdsÄven hälso- och sjukvårdslagen
betonar patientens
1982:763
sekretessen.

2 a § sägs sålunda att hälso- och
I en av lagens portalparagrafer
respekt för patientens självbestämmande och integrisjukvården skall bygga
och
skall så långt det är möjligt utformas
och
vården
och
behandlingen
tet
att

integritet.

med patienten.

i samråd

genomföras

undantagsbestämmelser
som medger att
som omgärdas av den stränga hälso- och sjuki vissa fall kan lämna ut uppgifter
vårds- och
utan
i 1 kap. 5 § sekrehinder av sekretess. Ett sådant undantag är bestämmelsen
utgör sekretess inget hinder mot att en
tesslagen. Enligt denna bestämmelse
emellertid

Det finns

myndigheter

i sekretesslagen

myndigheter
- även
socialtjänstsekretessen

myndigheten
för att den utlämnande
lämnas ut, om det är nödvändigt
Av förarbetena till sekretesslagen framgår
skall kunna fullgöra sin verksamhet.

uppgift

att åberopa
skall
effektivitetsskäl,
utan sekretessgenombrottet
vara en
kan
för att ett visst åliggande skall kunna fullgöras. Bestämmelsen
förutsättning
inte heller åberopas för att hjälpa en annan myndighet att fullgöra sin verkam-

att bestämmelsen
enbart allmänna

skall

tillämpas

restriktivt.

Det är inte tillräckligt

het.
undantag

Ett annat viktigt
Av bestämmelsen

från sekretessen

finns

i 14 kap. 1 § sekretesslagen.

att en uppgift lämnas till en
Exempel
följer av lag eller förordning.
annan myndighet, om uppgiftsskyldighet
på sådan lagstadgad skyldighet att lämna uppgift inom socialtjänst- och hälsooch

sjukvårdsområdet

1994:953
innebär
sekretess
I

Sålunda
ning

utgör

inte hindrar

66 och 71 §§ socialtjänstlagen

och

11 § lagen

Vidare
om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården.
i rättegångsbalken
liksom vissa andra bestämmelser
att
vittnesplikten
kan brytas

se

även avsnittet

10.3.3

nedan.

ytterligare undantag från sekretessen.
eller skriftligt
hindrar
inte sekretess att uppgift lämnas i ett muntligt
förundersökbedriver
domstol
eller
myndighet
till
sakkunnig
som
av

14 kap.

yttrande

att sekretess

följer

2 § sekretesslagen

i brottmål

2

Vissa undantag

§ andra stycket.
har också gjorts

inom hälso- och sjukvården
att uppgifter

finns

för uppgifter

och socialtjänsten.

om barn och ungdomar

som lämnas mellan myndigheter
Sekretessen hindrar sålunda inte

eller om den som är missbrukare

och om

och våld

sekretessen

dessas närstående

lämnas

mellan

inom hälso-

myndigheter

mot
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kvinnor

och sjukvården

och

socialtjänsten,
vård,

nödvändig
om det behövs för att den enskilda personen skall
eller annat stöd. Detsamma
behandling
gäller om det behövs för en
insats till

nödvändig

skydd for ett väntat barn 14 kap. 2 § sjunde stycket.
också i 14 kap. 2 § sekretesslagen vissa möjligheter
att utan hinder
sekretess
lämna
till
och
bestämmelser
redoviuppgifter
Dessa
polis
åklagare.
av
nedan
avsnitt
under
10.3.2.
sas
Det finns

På de flesta

områden

vidare

gäller

den s.k.

generalklausulen

i 14 kap.

3 §

Den innebär

sekretesslagen.

att en sekretessbelagd uppgift får lämnas från en
en annan, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften
lämnas ut har företräde framför det intresse som sekretessen skall skydda. Vissa
områden har dock undantagits från tillämpning av general klausulen. Undantagen

myndighet

avser

-

till

förutom

hälso-

församlingsvårdande

och sjukvården

verksamhet,

och socialtjänsten

Svenska kyrkans
verksamhet,
vissa delar

Barnombudsmannens

och riksgäldskontorets
verksamhet,
myndigheternas
uppdragsav riksbankens
verksamhet
för enskilds räkning,
teknisk bearbetning
medling i arbetstvister,
och lagring

för annans räkning,
särskilda
postförsändelser
av personregister
telemeddelanden
Generalsamt rättsligt biträde av allmän advokatbyrå.

m.m.,
klausulen,

uppgiftslämnande
som är tillämplig
mellan
olika
inom
verksamhetsgrenar
som

likaväl

mellan

olika

myndigheter

en och samma myndighet,
till för att inte några oförutsedda
hinder skall uppkomma i myndigheternas verksamhet.
Den är alltså avsedd att tillgodose den självklara principen
har kommit

om myndigheternas skyldighet att samarbeta
ingår som ett viktigt led i samarbetet.
Som nyss påtalats har bl.a. uppgifter
och socialtjänstsekretessen
undantagits

i frågor där utbyte av information

som skyddas av hälso- och sjukvårdsfrån generalklausulens
tillämpningsom-

råde.

Skälet för att myndigheter
inom hälso- och sjukvården
och socialtjänsten
inte får lämna ut uppgifter till en annan myndighet efter en intresseavvägning
har angetts vara att vården bygger på att den enskilda
enligt generalklausulen
människan skall känna förtroende
för dem som har hand om vården. En konsekvens

att samråd

enskildas
All

med andra

myndigheter

inte skall

ske utan den

samtycke.

hälso- och sjukvårdspersonal

underkastad

personal

i princip

tystnadsplikt

i enskild

och socialtjänstpersonal

1 kap. 6 § sekretesslagen.

tjänst är tystnadsplikt

föreskriven

i allmän

tjänst

är

För hälso- och sjukvårdsi 8-10 §§ lagen 1994:953

På motsvarande
sätt
om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården.
föreskrivs
i 71 a § socialtjänstlagen
för den som är eller har varit
tystnadsplikt
verksam
inom yrkesmässigt
bedriven enskild
verksamhet
som avser insatser
enligt socialtjänstlagen.
Helt

utanför

nadsplikt

faller

jourkvinnorna

sekretesslagens
de ideellt
oftast

reglering

arbetande

frivilligt

och andra lagars bestämmelser

kvinnojourkvinnorna.

ålägger

sig att inte föra

om tystEn annan sak är att
sådana uppgifter
om
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Sekretessen

och

våld

kvinnor

mot

vidare som de får kännedom om i sitt arbete vid jouren. Det förekomförplikpå vissa håll undertecknar
även
att jourkvinnor
en särskild skriftlig
mer
telse att iaktta sekretess.
enskilda

10.3.2

till

Uppgiftslämnande

polisen

misstanke

vid

om

brott
förslaget

Det ursprungliga

sekretesslag

till

1979/8022

prop.

inte något undantag

till

från sekretessen

förmån

innehöll,

utöver

i 14 kap. 3 § sekretesslagen,

i 1 kap. 5 § och generalklausulen

bestämmelserna

för polis och åklagares

brotts-

uttalade dock
av lagförslaget
möjligheterna
borde
utredas
vidare
de
frågor
riksdagen
att
att en av
var
som
i
brottsbekämpanmellan
myndigheter
uppgifter
hinder
sekretess
lämna
utan
av
de syfte.
med bestämmelser
har senare successivt kompletterats
Sekretesslagen
som

bekämpande

verksamhet.

undantag

innebär

sin behandling

Vid

från sekretess

Myndigheter

klausulen

fått avsevärt

brott.

har sålunda

Undantagen

möjlighet
hindrar

från sekretessen

myndigheter
brott

till

polis

så att en myndighet har en
sådana uppgifter.
"Sekretess

har konstruerats
att lämna

men inte någon skyldighet
inte att uppgift lämnas...".

De flesta
tellartade

att lämna ut uppgifter
om brott
inte
har
tillämpa
generalmöjlighet
att
som
misstanke
anmäla
ökade möjligheter
att
om

när det gäller

till polis och åklagare.

har numera rätt att lämna uppgifter om annat än bagaoch åklagare. Enligt 14 kap. 2 § fjärde stycket sekre-

sålunda inte sekretess att uppgift som angår misstanke
om
eller annan myndighet
polismyndighet
åklagarmyndighet,
som
för brottet och detta kan
har att ingripa mot brottet, om fängelse är föreskrivet
i
antas föranleda
annan påföljd än böter. Det bör noteras att formuleringen
fjärde stycket att sekretess inte hindrar att uppgift som angår misstanke om brott

tesslagen
brott

hindrar

lämnas till

uppgiftslämnande
ett mera omfattande
1982/83:12
brott
KU
jfr
s. 17.
om

medger
tanke

På vissa områden

uppgifter
gäller

där skyddsintresset

än enbart

ansetts särskilt

en anmälan

stort,

av miss-

såsom i fråga om

eller socialtjänstsekretessen,
som omfattas av hälso- och sjukvårdsfår lämnas endast såvitt angår misstanke om brott för vilket

att uppgift

Vid
i två år femte stycket.
misstanke om brott mot den som är under 18 år har dock ytterligare genombrott
och hälso- och
gjorts i sekretessen,
så att den inte hindrar att socialtjänsten
till polis och åklagare, under förutsättning
lämnar uppgifter
sjukvården
att det
dvs. misstanke om
4 eller 6 kap. brottsbalken
är fråga om ett brott enligt
inte

är föreskrivet

lindrigare

straff

än fängelse

mot liv och hälsa, brott mot frihet och frid respektive sexualbrott.
Möjligheterna
att lämna ut uppgifter om brott är inte begränsade till den situationen att uppgifterna begärs utlämnade av polis eller åklagare, utan uppgifterna
brott

Sekretessen

och

våld

kvinnor

mot
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kan lämnas ut på myndighetens
har
eget initiativ och utan att uppgiftslämnandet
något samband med t.ex. en förundersökning.
Möjligheten
och socialtjänsten
lämna ut
att från bl.a. hälso- och sjukvården
uppgifter som angår misstanke om brott för vilka inte är föreskrivet
lindrigare
straff än fängelse två år infördes genom lagändring
år 1983. Skälen att välja
två års fängelse

gränsen

var flera. Bland annat önskades en bättre kongruens
och rättegångsbalkens
bestämmelser om vittnesplikt
m.m.

mellan sekretesslagen

se avsnitt

10.3.3.

I samband
införa

med 1983 års lagändring

behandlades även frågan om man borde
oberoende
som innebär att hälso- och sjukvårdspersonalen,
av
samtycke, skall kunna lämna polisen uppgifter som rör misstankar om

regler

kvinnans

kvinnomisshandel.

Tanken

härpå

avvisades

dock,

risken

för att misshandlade
kvinnor
inte skulle
för hjälp prop.
1981/822186
s. 23-24.

bl.a.

med

hänvisning

våga vända sig till

till

sjukvården

Den lägre gräns for polisanmälan

om brott som gäller för flertalet myndigheter
får lämnas om fängelse är föreskrivet
för brottet och brottet kan antas
föranleda annan påföljd än böter"
infördes genom lagstiftning
år 1984. Med
till intresset av ett särskilt
hänvisning
starkt sekretesskydd
på vårdområdet
behölls dock bestämmelsen
att för brottet skall vara stadgat fängelse minst två

"uppgift

år för att den sekretess som gäller inom hälso- och sjukvården
1983/84:142
en skall brytas prop.
s. 30 och s. 34 ff..
Sekretesslagen gäller som nämnts inte utanför den offentliga
vården

och socialtjänsten.

i motsvarande

plikt

enligt

obehörigen

enskild
särskild

För socialtjänst-

verksamhet

lagstiftning.

gäller

och socialtjänsthälso-

och sjuk-

och hälso- och sjukvårdspersonalen
i stället,

Tystnadsplikten

som framgått ovan, tystnadsinnebär att personalen
inte

får röja uppgifter

ga förhållanden.
allvarliga brott

eller andra personliom en enskilds hälsotillstånd
En sådan tystnadsplikt
inte
hindra
att misstankar
anses
om
framförs
till polisen. Vid tolkningen
obehörighetsrekvisitet
av

har det ansetts naturligt
tesslagens bestämmelser.
melse mellan

att söka ledning i det skaderekvisit
som finns i sekreSålunda föreligger
i praktiken
en nära överensstämför offentliga funktionärer
för
och tystnadsplikten
tystnadsplikten

vårdpersonal

i enskild

tjänst jfr

prop.

1980/81 :28 s. 23 och prop.

1981/82:

186

s. 26.
Här bör även erinras

om vilka regler som gäller, om sekretessbelagda uppgifDen som röjer en
ter lämnas ut utan att stöd finns för det i någon bestämmelse.
uppgift som vederbörande
kan enligt 20 kap. 3 §
är skyldig att hemlighålla,
brottsbalken
dömas för brott mot tystnadsplikt.
Straffet är böter eller fängelse
i högst ett år. Oaktsamhet
bestraffas
med böter.
dömas till ansvar. I vissa fall kan disciplinåtgärder

I ringa

enligt

fall

skall

tjänstelagar

dock

inte

komma

fråga.
Det kan också finnas
4 § brottsbalken.

Enligt

anledning

att erinra
denna bestämmelse

om bestämmelsen
utgör en gärning,

om nöd i 24 kap.
som någon begår

i

och
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den skada som
i nöd, brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet,
Enligt den nämnda
i övrigt är oförsvarlig.
åsamkas annan och omständigheterna
nöd när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något
föreligger
bestämmelsen
av rättsordningen

annat viktigt

10.3.3
Enligt
vittne

Vittnesplikt

skyddat

m.m.

intresse.

enligt

rättegångsbalken

skyldighet att inställa sig som
svensk rätt är det en allmän medborgerlig
Som en allmän grundsats i fråga
vid domstol och där avlägga vittnesmål.

gäller att tystnadsplikt får vika för Vittnesplikt.
om vittnesskyldigheten
finns dock vissa undantag från denna huvudreI 36 kap. 5 § rättegångsbalken
fall möjligheten
speciella
för
att ställa frågor till ett
gel. Paragrafen begränsar
omfattning
Till
sin
frågeförbud.
vittne. Man talar om att det råder ett
sammanI vissa fall får
tystnadsplikter.
inte med förekommande
faller frågeförbudet
i
sålunda en person höras som vittne angående ett förhållande
som inbegrips
beträffanfrågeförbud
förekommer
andra
fall
I
rätta.
dennas tystnadsplikt
utom
är föreskriven.
de personer för vilka ingen tystnadsplikt
att personer som tillhör
I 36 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken föreskrivs
inte får höras om något som de har blivit anfönrodvissa angivna yrkesgrupper
som de i samband därmed har erfarit med mindre
gäller samdet är medgivet i lag eller den till vilkens förmån tystnadsplikten
2. läkare,
advokater,
är:
tycker till det. De sålunda angivna yrkesgrupperna
7. psykoterapsykologer,
sjuksköterskor,
tandläkare,
4. barnmorskor,

da i sin yrkesutövning

eller

vid familjerådgivningsbyrå
kuratorer
som drivs av kommun,
peuter samt
gäller
Frågeförbudet
samfällighet.
eller
kyrklig
församling
landstingskommun,
till

också för biträden
Undantagna

från

de uppräknade

yrkesgrupperna.

är vidare - enligt 36 kap.
rättegångsombud, biträden och försvarare,

vittnesplikten

5 § tredje

stycket

som inte får höras
fullgörande,
om inte

rättegångsbalken

dem för uppdragets
som vittnen om vad som anförtrotts
parten medger det, samt - enligt femte stycket - präster i Svenska kyrkan
i andra trossamfund,
deras motsvarigheter
som inte får höras som vittne

och

om
samtal.
själavårdande
eller
bikt
erfarit
under
de
har
något som
inte
enligt 36 kap. 5 § rättegångsbalken
Vidare kan noteras att frågeförbudet
familjerådgivningen
inom
kuratorer
i fråga om socialtjänstpersonal
gäller
skyldiga
att avlägga
är sålunda i princip
Socialtjänstpersonal
undantagna.
vittnesmål
sonal enligt

utan de begränsningar
5 § andra stycket.

som gäller

för läkare och annan sjukvårdsper-

av sekretessen är dock de under 1-8 ovan angivna yrkesgrupperna
och deras biträden skyldiga att vittna i mål angående
liksom rättegångsombud
lindrigare straff än fängelse två år 36 kap.
brott, för vilket inte är föreskrivet
Utan hinder

5 § fjärde

stycket.

Frågeförbudet

gäller

oavsett

om det är fråga om verksamhet

i allmän

eller

Sekretessen
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och

våld

tjänst.

Förbudet skall iakttas självmant av domstolen
vittnet.
Som framgått ovan viker dock frågeförbudet
ges av
för vilken sekretessen gäller lämnar sitt samtycke.

mot

kvinnor
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och kan inte efterom den till

förmån

Bestämmelserna

i 36 kap 5 § är tillämpliga
också i fråga om vittnesförhör
förundersökning
i
brottmål
23
13
§ rättegångsbalken.
kap.
en
Ett vittnesförhör under förundersökningen
får dock inte äga rum innan undersökningen
har fortskridit
så långt att någon skäligen kan misstänkas för brottet.
I 38 kap. rättegångsbalken
finns föreskrifter
om skyldighet att tillhandahålla
under

domstolar

skriftliga

handlingar editionsplikt.
Om en handling kan antas ha
betydelse som bevis, får en domstol förordna att handlingen skall tillhandahållas
domstolen.
Vissa undantag från editionsplikten
finns emellertid.
Bl.a. gäller,
såvitt avser allmänna handlingar,
undantag som svarar mot frågeförbudet
i 36
kap. 5 § rättegångsbalken,
vilket är av särskild betydelse när det gäller t.ex.
sjukjournaler

38

kap. 8 §.

Av 23 kap. 14 § rättegångsbalken
följer att den som leder förundersökningen
kan begära att rätten skall besluta att en handling skall tillhandahållas
redan
under förundersökningen.
Begränsningarna
i 38 kap. 8 § rättegångsbalken
är

tillämpliga

också i sådana fall.

Rättegångsbalkens

bestämmelser

om vittnesplikt och frågeförbud gäller enligt
1971:291
i tillämpliga
delar också i förvalt-

25 § förvaltningsprocesslagen

ningsdomstol.
Begränsningarna

i vittnesplikten
för de olika yrkesgrupperna
har huvudsakligen
i syfte att ge skydd
de enskilda personer som de ifrågavarande
yrkeskategorierna
kommer
i kontakt med. I förarbetena
till bestämmelsen
tillkommit

rättegångsbalken

SOU

1938:44

s. 392
i förhållande

en sådan förtroendeställning
till skydd för den enskilde är påkallad.

upplysningskällor
het bör iakttas

plikten

borde

till

intar
att vissa yrkesutövare
allmänheten
att viss tystnadsplikt

Med hänsyn till vikten

av att tillgängliga
i en rättegång framhölls vidare att stor försiktigatt bestämma de yrkesgrupper för vilka tystnads-

kan utnyttjas
när det gäller

gälla framför

Bestämmelsen

i

framhölls

vittnesplikten.

i 36 kap. 5 § fjärde

stycket rättegångsbalken
att frågeförbudet
i fråga om vissa grova brott tillkom
i samband med nya rättegångsbalkens införande år 1948. Tvåårsgränsen
motiverades
i förarbetena
endast med
"det allmänna
intresset av fullständig
utredning"
och "hänsyn till vikten av
straffskipningens
säkerhet" SOU 1938:44 s. 39
och s. 393 samt prop. 1942:5
ursprungligen
avsåg "två års straffs. 423. Det bör tilläggas att bestämmelsen
får vika

arbete",

fängelse"

vilket

prop.

i samband
1964:10,

med brottsbalkens
NJA

införande

1964 s. 162.

ändrades

till

"två

års
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10.3.4

och

våld

mot

kvinnor

och

Anmälnings-

enligt

uppgiftsskyldighet

socialtjänstlagen
framgått

Som

myndighet,
lagen finns

ovan

lämnas
inte att uppgifter
förordning.
följer av lag eller

sekretess

hindrar

om uppgiftsskyldighet
en sådan lagstadgad anmälnings-

71 § första

stycket socialtjänstlagen

till en annan
I socialtjänst-

och uppgiftsskyldighet.
bör var och en som får kännedom
eller annars behandlas där på ett

Enligt
misshandlas
i hemmet
om att en underårig
anmäla
hälsa eller utveckling
sådant sätt att det är fara för den underåriges
vid
För vissa offentliga
detta till socialnämnden.
organ och befattningshavare
stycket
§
andra
enligt
71
finns
yrkesutövare
angivna
vissa
en
för
dessa samt
att göra anmälan.

skyldighet

Anmälningsplikten

gäller

för

myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom,
inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten,
andra myndigheter
anställda vid myndigheter som avses under 1 och
läkare,

lärare,

sjuksköterskor

och barnmorskor

som inte har sådan anställ-

nmg.
är skyldiga att genast till socialnämnden
och personer
får kännedom om något som kan innebära att
anmäla, om de i sin verksamhet
socialnämnden
behöver ingripa till en underårigs skydd. För dem som är verkdock endast
gäller anmälningsplikten
familjerådgivning
samma inom kommunal
i hemmisshandlas
underårig
kännedom
får
verksamhet
sin
att
de
i
en
om
om

Sådana

myndigheter

met.
som har anmälningsplikt
alla
enligt paragrafens andra stycke är också skyldiga att lämna socialnämnden
uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av en underårigs behov av
skydd 71 § fjärde stycket.
anmäla
Kvinnojourkvinnor
som arbetar ideellt omfattas inte av skyldigheten att
moraliska
gäller för dem det
till socialtjänsten
att ett barn far illa. Däremot
De myndigheter,

befattningshavare

och yrkesutövare

som 71 § första stycket socialtjänstlagen
att anmäla sådana förhållanden
i
utförligare
redovisas
bestämmelse
nämnda
för. Innebörden
av
ger uttryck
15 Barn i misshandelsmiljöer.
Kapitel
även haft i
Socialtjänstkommittén,
som vid sin översyn av socialtjänstlagen
i 71 § socialtuppdrag att överväga hur bestämmelsen om anmälningsskyldighet
uppmaning
den
såväl
föreslagit
har
utformad,
bör
att
som riktar
jänstlagen
vara
och deras
åvilar
myndigheter
sig till allmänheten
som
som den skyldighet
Även
den anmälningsskyldighet
skall utvidgas.
som åvilar
befattningshavare
budet

vissa yrkesutövare

föreslås

som arbetar inom privat
och sjukvård samt privat

vidgad.

verksamhet
bedriven

Sålunda skall skyldigheten

omfatta

som berör barn och ungdom,
verksamhet
på socialtjänstens

personer
hälso-

privat

område.

Sekretessen

Socialtjänstkommittén
införas

till

l0.3.5

har inte prövat

frågan

och

våld

mot

kvinnor
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bör

om en uppgiftsskyldighet

skydd för andra än barn.

Kvinnovåldskommissionens

överväganden

och

förslag

Vi föreslår

så att vårdpersoen ytterligare begränsning i vårdsekretessen,
till polis och åklagare
nal utan hinder av sekretess får lämna uppgifter
särskilt angivna vålds- och sexualvid misstanke om vissa ytterligare,
brott.
Beträffande
minimistraff

i 3 kap. 6 § brottsbalken
är stadgat ett
grov misshandel
på fängelse ett år. Enligt vårt förslag skall uppgift som

om detta brott få lämnas till polis och åklagare. I kapitel
införs i 4 kap. brottsbalken.
vi att en ny straffbestämmelse
fridsbrott
Straffet för det nya brottet
kvinnofridsbrott
respektive
- är
fängelse lägst ett och högst sex år. Även beträffande uppgifter som angår
i vårdsekretessen.
I
misstanke om detta brott föreslår vi ett genombrott
angår misstanke
11 föreslår

kapitel

11 föreslår

vi också vissa genomgripande

förändringar

beträffan-

För grovt sexuellt utnyttjande
föreslår
bl.a.
minimistraffet
skall vara fängelse ett
6
3
§
enligt
kap.
att
Även
vid misstanke om detta brott föreslår vi att möjlighet öppnas för
år.
vårdpersonalen
att lämna uppgift till polis och åklagare. Samma regler
de sexualbrotten

i 6 kap. brottsbalken.

bör gälla för vårdpersonal
sekretessen

bör även gälla

i offentlig
inom

tjänst. Genombrottet
kyrkans församlingsvårdande

och privat

svenska

i

verksamhet.
såvitt
i rättegångsbalken
Vi föreslår vidare att att det s.k. frågeförbudet
det
skall vika i mål angående grov misshandel,
det avser vårdpersonal
och grovt sexuellt utnyttrespektive fridsbrottet
föreslagna kvinnofrids-

jande.

Sekretesslagen
lämna

innehåller

ut allmänna

bestämmelser

handlingar.

bedrivs

Den

och om förbud
att
all verksamhet
som
Sekretess föreskrivs
inte bara

om tystnadsplikt
inom
är tillämplig

myndigheter.
av statliga och kommunala
i förhållande
till enskilda utan också mellan myndigheter.

av att den skall ta till vara olika intressen som i viss
Å
utsträckning
är motstridiga.
ena sidan skall lagen tillgodose behovet av skydd
mot obehörig insyn i förhållanden
som bör vara skyddade av hänsyn till enskil-

Sekretesslagen

präglas

och

Sekretessen

242

mot

krav

allmänhetens

inskränka

Särskilt

verksamheten.

kvinnor

Å andra sidan skall lagen i minsta

intressen.

da eller allmänna

ning

våld

mellan

s.k.

myndigheters

för

betydelse

uppgiftslämnande

14 kap. 3 § sekretesslagen,

generalklausulen

av den offentliga
de två intressena i fråga

kopplats till ett omvänt

där sekretessen
om sekretessen på vårdområdet,
i sekretessen är få.
rekvisit
och genombrotten
Av

utsträck-

i och kontroll

på insyn

är motsättningen

tydlig

möjliga

skade-

den
om brott är, förutom
i 14 kap. 2 §
bestämmelsen

lämnas till polis
att uppgifter
för brottet och
föreskrivet
och åklagare vid misstanke om brott, om fängelse är
detta kan antas föranleda
annan påföljd än böter. För viss särskilt integritetshar
och socialtjänsten
såsom hälso- och sjukvården
känslig verksamhet
i
fråga
endast
och
åklagare
till
polis
lämnas
får
uppgift
högre:
om
gränsen satts
straff än fängelse två
lindrigare
misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet
har gjorts i fråga om hälso- och sjukvården,
sekretessgenombrott
år. Ytterligare

fjärde

sekretess

inte hindrar

och kyrkans församlingsvårdande

socialtjänsten
lämna

vilken

enligt

stycket,

om brott enligt
18 år 14 kap. 2 § femte

vid misstanke

uppgift

någon som inte fyllt
Vid sekretesslagens

verksamhet,
som dessutom får
4 eller 6 kap. brottsbalken
mot

stycket.

de betydelse

på
ansågs det vara väsentligt
att sekretessen
Av grundlägganutformades
så enkelt och enhetligt som möjligt.
har varit
inom socialtjänsten
for utformningen
av sekretessen

intentionerna

bakom

gångspunkter
av frivillighet

är att socialtjänstens
och självbestämmande

vårdområdena

respekt for människors

tillkomst

viktigaste
En av socialtjänstlagens
utärenden skall präglas
insatser i individuella

socialtjänstlagen.

och

självbestämmanderätt

skall bygga på
att verksamheten
och integritet. I motiven till lagen

sägs också att samråd med andra myndigheter inte bör ske utan att den enskilda
samtycker till det. Lagstiftningen har sålunda utformats så att den enskilda skall
och respekt för socialtjänsten och så att hon skall våga vända
känna förtroende

sig till

denna.
att en god hälso- och
sätt anger hälso- och sjukvårdslagen
och
respekt för patientens självbestämmande
särskilt skall bygga
Även här har betonats att vården och behandlingen
så långt det är

På motsvarande

sjukvård
integritet.

möjligt
Dessa

skall

utformas

och genomföras

har sålunda

skäl

vägt

i samråd
vid

med patienten.

utformningen

tungt
och sjukvården och socialtjänsten.

av den sekretess som
Det är mot den bakgrun-

inom hälsoi
när det gäller att skapa genombrott
har varit restriktiv
den som lagstiftaren
att
sekretessen även för sådana andra starka samhällsintressen
som möjligheten
för
intresset
skydd
varit
har
när
restriktiv
Särskilt
ingripa mot brott.
av
man
den personliga integriteten varit starkt. Vi delar den uppfattning
som sålunda

gäller

kommit

till

och menar att det krävs mycket starka skäl för att - utöver
utvidga det område där
i sekretessen som redan företagits
får vidarebefordra
socialtjänsten
och
hälso- och sjukvården

uttryck

de genombrott

personal

inom

uppgifter

som har samband

med brott

till

polis och åklagare.
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Å andra sidan finns

det ett mycket starkt samhällsintresse
brott
att allvarliga
sådana som riktas mot person
kan beivras. Benägenheten
hos
för
brott
anmäla
brottet
utsätts
varierar,
att
personer som
som tidigare

framför

allt

enskilda

påpekats,

kraftigt.

misshandel
mellan

Speciellt

liksom

vid

gärningsman

låg är anmälningsbenägenheten

sexuella

och offer.

övergrepp
I tidigare

där det föreligger

avsnitt

har beskrivits

vid

s.k.

kvinno-

en nära relation
den mycket svåra

situation

när hon under lång tid utsätts för våld, hot
som en kvinna försätts
och andra trakasserier
från en närstående man. Det finns anledning
att erinra
och den effekt på en kvinna, som upprepat
om den s.k. normaliseringsprocessen
våld i förening med isolering och växling mellan våld och värme kan ha. Norm-

aliseringsprocessen
dagen, vilket

gör att våldet så småningom blir ett normalt inslag
i sin tur kan leda fram till att det accepteras och försvaras

i varäven

av kvinnan.
Naturligtvis

måste en kvinna som utsatts för upprepat våld och/eller
sexuella
hand
stöd och hjälp, så att hennes självkänsla stärks och
hon får styrka att själv ta sig ur misshandelsförhållandet.
Att sådant stödjande
arbete är en väsentlig
för personal inom hälso- och sjukvården
uppgift
och

övergrepp

i första

socialtjänsten

framhållit.
Många
som möter utsatta kvinnor har vi återkommande
i
förslagen
detta
betänkande
åstadkomma
i detta
förstärkningar
av
avser att
avseende. Även om stödet till kvinnorna
förbättras kommer dock personal inom
hälso- och sjukvården och socialtjänsten
fortsättningsvis
att möta kvinnor,
som
inte vill anmäla sina partners för polisen, oavsett att risken är överhängande
att
kvinnorna

personalens

polis

och

personalen
andra

på nytt utsätts för allvarliga våldsövergrepp.
Vi har förståelse för
vånda över att de i vissa situationer
saknar rätt att vända sig till
Sekretessbestämmelserna
hindrar
åklagare.
i praktiken
nämligen
inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten att till polisen anmäla

brott

än våldtäkt.
som riktar sig mot vuxna kvinnor
intresset
och förhindra
menar att
upprepat våld i
av att beivra våldsbrott
vissa fall måste få ta över den enskilda personens intresse av integritet
och
sekretess. Det sätt varpå samhället ser på våld som riktar sig mot kvinnor utgör
faktor i kampen mot sådana brott. Om hälso- och sjukvården
och
en viktig
Vi

sociala

myndigheter

uppenbart

för

misshandelsbrott,

dem

förhåller

sig passiva

trots

att det är mer eller mindre
för t.ex. ett mycket allvarligt

att en kvinna varit utsatt
blir detta en signal till såväl kvinnan

som den misshandlande
samhället
inte
han
sig
bryr
sig på henne. Mannens
förgriper
att
att
mannen,
om
handlande
riskerar
tillåtet.
uppfattas
straffrättsligt
Det är därför en
att
som

viktig
hinder

markering

att hälso- och sjukvården och socialtjänsten,
utan oöverstigliga
kan anmäla misstankar
livshotande
och annan
t.ex.
om
till rättsvårdande
Ett annat viktigt argument
myndigheter.

av sekretess,
misshandel
allvarlig

för att det allmänna
intresset måste få ta över det enskilda är att man måste
kunna förhindra
att mannen upprepar sitt våld mot andra offer.
Vi vill sålunda framhålla betydelsen av att misstankar om allvarliga
brott kom-

sekretessen
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och

våld

mot

kvinnor

myndigheternas kännedom och kan beivras. Vi anser
mer till de rättsvårdande
dock inte att man i sekretesslagen bör införa en skyldighet för hälso- och sjukEn sådan lösning skulle
vården och socialtjänsten
att lämna sådana uppgifter.
inte heller vara förenlig med den teknik som i övrigt använts i sekretesslagen.
med att sekretess
nuvarande konstruktion
Vi anser sålunda att sekretesslagens
bör
fortsättningsvis
lämnas
även
uppgifter
hindrar
avseenden
inte
i olika
att
vara utgångspunkten.
het för vårdpersonal

Vi återkommer

nedan

252 f.

om en skyldiglämna ut uppgifter.
till socialtjänsten.

till frågan

av domstol

att i vissa fall efter beslut
behandlar
frågan om en anmälningsskyldighet
På s. 253
vårdområdet
utgör en garanti för
Det hävdas ofta att den starka sekretessen
och stöd. Utan
för
hjälp
vården
till
vända
sig
skall
våga
att utsatta människor
inte
inte våga vända sig till sjukvården,
ens vid akuta skaden skulle kvinnor
dor,

har det sagts. Det finns

sådan avgörande

dock anledning

betydelse i sammanhanget.

att betvivla att sekretessen har en
vid våra kontakter
Sålunda har

som hälso- och sjukvården och kvinnoför mynerfarit att exempelvis den uppgiftsskyldighet
som föreligger
jourerna
digheter och andra när det gäller barn som far illa ofta inte utgör något hinder
Liknande
arguför människor
att vända sig till olika instanser i vårdapparaten.
med företrädare

för såväl socialtjänsten

vid
tidigare
även mot slopandet
av kravet på åtalsangivelse
ment anfördes
besanfarhågorna
avseendet
har
misshandel
på enskild plats. Inte heller i det
bevis
förhållandet
Det
att åklagaren är skyldig att åtala när tillräckliga
nats.
i stället uppfattats som ett stöd. En ökad
har av många kvinnor
föreligger
sjukvården och socialtjänsten att anmäla
och
hälsomöjlighet för personal inom
vill ta ett så avgörande steg
misstankar
om brott - även om kvinnan inte själv
bör på liknande sätt kunna ses som ett stöd för kvinnan.
Efter en avvägning mellan de allmänna och särskilda argument som talar mot
hälso- och sjukvårds- och socialtjänsten sänkning av gränsen för genombrott i
har vi funnit
och de argument
sekretessen
som talar för en sådan sänkning
alternativ
flera
Det finns dock
skäl för den sistnämnda lösningen.
övervägande
hur en lättnad i sekretessen skulle kunna utformas.
övervägas att låta generalklausulen,
som innebär att en
Det kan naturligtvis
uppenbart
det
är
att intresset av att
uppgift får lämnas ut om
sekretessbelagd
skall
det intresse som sekretessen
lämnas ut har företräde framför
uppgiften

till

Vidare
även för hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
sekrestycket
2
§
fjärde
nuvarande
14
kap.
i
finns
kan den lösning väljas som
kan
detta
för
och
påföljden
för brottet
tesslagen fängelse skall vara föreskrivet
är att ansluta till regleringen
En tredje möjlighet
av
antas bli annan än böter.
brott
dvs.
underåriga,
brott
misstanke
vid
mot
i
sekretessen
genombrottet
om

skydda,

enligt

bli gällande

4 eller

6 kap. brottsbalken.

är en generell sänkning av den gräns på fängelse lägst
två år som enligt 14 kap. 2 § femte stycket första meningen bl.a. gäller inom
såvitt
En sådan generell sänkning
och socialtjänsten.
hälso- och sjukvården
Ett ytterligare

alternativ

Sekretessen

och
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kvinnor
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skulle exempelvis kunna göras
avser hälso- och sjukvården och socialtjänsten
så att uppgifter vid misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet
lägre straff
än fängelse ett år utan hinder av sekretess får lämnas till polis och åklagare.
Som framhållits
tidigare talar starka skäl för en ökad möjlighet
för hälso- och
sjukvården

och socialtjänsten

uppgifter

till

kvinnan.

Fortfarande

lämna
att - även utan en kvinnas medgivande
vid misstankar om allvarliga
brott riktade mot
talar mycket för att sekretessgenombrottet
bör begränsas,

polis och åklagare

och vi awisar

därför

tanken på en tillämpning
såvitt gäller
av generalklausulen
och socialtjänsten.
Vi anser att även en sänkning till det
genombrott
som gäller enligt 14 kap. 2 § fjärde stycket, dvs. till brott för vilket
fängelse och där påföljden kan antas bli annan än böter, skulle
är föreskrivet
hälso-

och sjukvården

medföra

en alltför stor uppluckring
De starkaste skälen för genombrott

vårdområdet.
av sekretessen
i sekretessen föreligger enligt vår mening

vid vissa allvarligare

brott riktade mot person, såsom brotten mot liv och hälsa,
och frid samt sexualbrotten.
Många av dessa brott kan få allvarliga
följder
för den som utsätts för brottet, och kvinnor är inte sällan offer för sådana brott.
Eftersom
misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet
straff än
lindrigare
lämnar
fängelse två år redan tillåter att hälso- och sjukvården och socialtjänsten
frihet

uppgifter

sekretessbelagda
sekretessen
Barn

vid brott

till

polis

och åklagare,

med lägre straffminimum

under

är det en uppmjukning
av
som måste övervägas.
mot liv och hälsa, frihet och frid

arton år som utsätts för brott
är särskilt skyddslösa, och därför har varje brott enligt
4
samt sexualbrott
och 6 kap. brottsbalken
mot barn under 18 år ansetts böra föranleda genombrott
i hälso- och sjukvårds- och socialtjänstsekretessen.
har vi
Inom kommissionen
diskuterat
också för vuxna.
reglering av sekretessgenombrotten
en motsvarande
Även
från en närstående
utsätts för våldsbrott
om en kvinna som återkommande
man är mycket utsatt, är hennes utsatthet enligt vår mening dock inte av sådan
för brottet,
bör kunna föranleda
art att varje brott, oavsett straffsatsen
ett
i sekretessen och anmälas till polis och åklagare, utan genombrottet
genombrott
bör begränsas

till

de allvarligare

brottsformerna.

I såväl 3 som 4 och 6 kap. brottsbalken
finns ett antal brott där minimistraffet
för brottet är fängelse ett år. Detta gäller för brotten grov misshandel
enligt

kap. 6 § brottsbalken,

olaga frihetsberövande

3

enligt 4 kap. 2 § och försättande

i nödläge

Det finns utöver brotten mot liv och hälsa, frihet
enligt 4 kap. 3
med minimistraff
ytterligare några brottsbalksbrott
samt sexualbrotten
fängelse ett år, där rån enligt 8 kap. 5 § är det brott som kan ha relevans i det
och frid

nu aktuella sammanhanget.
föreslår
I nästa kapitel Kapitel
11 Brottsbalksbrotten
och våld mot kvinnor
vi införandet
i 4 kap. brottsbalken,
av en ny straffbestämmelse
som framför allt
i nära relationer.
Enligt den
tar sikte på våld och andra övergrepp mot kvinnor
sålunda

föreslagna

tidigare

närstående

4 kap. 4 a § skall den man som mot en närstående
kvinna använder våld eller hot om våld eller utsätter

eller
kvin-

och

sekretessen
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våld

mot

kvinnor

nan för annan fysisk eller psykisk påverkan, ägnad att varaktigt kränka
dömas för kvinnofridsbrott.
och skada hennes självkänsla,
intregritet
man handlar på samma sätt mot en annan man, eller en kvinna handlar
en annan kvinna eller mot en man benämns
föreslås vara fängelse i lägst ett år.
Vi

föreslår

vidare

förändringar

genomgripande

tämligen

i 6 kap. brottsbalken.

brotten

Av intresse

fridsbrott.

brottet

en
så mot
Minimistraffet

i fråga

sammanhang

i förevarande

hennes
Om

om sexualär främst

för grovt sexuellt utnyttjande,
som vi föreslår av minimistraffet
från fängelse lägst sex månader till fängelse lägst ett år. Grovt sexuellt utnyttjande är enligt vår mening ett mycket allvarligt övergrepp med allvarliga konseden höjning

for den som utsätts för brottet.
om en generell sänkning av gränsen för sekretessgenombrott

kvenser
Även

inom vård-

ett år kan vara att föredra
ur
enligt vår mening inte lika tungt vägande saklagteknisk synpunkt, föreligger
skäl. Vi har framhållit
att det krävs mycket starka skäl om man skall utvidga
till polis
det område där personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten
till

sektorn

med minimistraffet

brott

och åklagare

får vidarebefordra

är sekretessbelagda.

fängelse

som har samband med brott men som
är
allt när risken för fortsatt brottslighet
i sekretessen är motiverat.
Detsamma bör dock

uppgifter,

Det är framför

stor som ett utvidgat genombrott
gälla vid vissa särskilt allvarliga

våldsbrott,

inte minst sådana där en människas

satts i fara.
Ett annat skäl att begränsa sekretessgenombrottet
klara anvisningar
måste kunna ges till personalen

liv

till vissa utvalda
inom

hälso-

brott

är att

och sjukvården

från
när de bör överväga att, utan medgivande
om situationer
sekretessbeoch
lämna
anmälan
gäller,
förmån
sekretessen
göra
ut
vars
Man måste också beakta hälso- och
till polis och åklagare.
lagda uppgifter
och
stadganden om respekt för patientens självbestämmande
sjukvårdslagens

och socialtjänsten
den till

och om kravet på samråd med patienten se bl.a. 2 a § nämnda lag.
skall göras i vårdföreslår att genombrott
Det är mot denna bakgrund som
Genombrott
sekretessen vid vissa ytterligare, men väl avgränsade, våldsbrott.
kvinnofrids-/fridsi sekretessen bör sålunda ske vid brotten grov misshandel,

integritet

i 14 kap. 4 § femte stycket
utnyttjande. Formuleringen
4 eller 33 § inte hindrar
bör ändras så att sekretess enligt 7 kap.
att sekremisstanke
tessbelagda uppgifter lämnas till polis och åklagare när det föreligger
andra
brotts3
§
stycket
§
eller
6
kap.
6
3
4
4
kap.
brott
enligt
kap.
a
om
brott

samt grovt

sexuellt

av åldern på den mot vilken brottet är riktat.
och rån av normalVi anser däremot inte att brott som olaga frihetsberövande
graden bör föranleda
ett uppmjukning
av denna sekretess. Vid sådana brott är
risken mindre att offret skall utsättas för nytt brott, och sådana brott är i regel
i nödläge
inte heller förenade med livsfara för offret. Även brottet försättande
oberoende

balken,

enligt

4 kap.

minimum

3 § brottsbalken,

liksom

övriga

fängelse ett år, torde sakna relevans

brott

i brottsbalken

i sammanhanget.

med straffDe nu nämnda

sekretessen

brotten

heller

kommer

inte särskilt

och

våld
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mot

ofta till hälso- och sjukvårdens

eller social-

kännedom.

tjänstens

Det bör noteras att vi valt att låta genombrottet
förhållanden
för uppgifter
om enskilds personliga

i sekretessen
inom

hälso-

gälla

inte bara

och sjukvården

utan även i fråga om sådana uppgifter inom Svenska kyrkans
Vi har därvid
7 kap. 33 § sekretesslagen.
verksamhet
församlingsvårdande
sådan
i sekretessen bör ske även beträffande
ansett att ett vidgat genombrott
och socialtjänsten

nära. I dag gäller redan enligt 14 kap. 2 §
som står vårdområdet
verksamhet inte
femte stycket att sekretessen inom kyrkans församlingsvårdande
vid misseller polismyndighet
hindrar att uppgift lämnas till åklagarmyndighet
verksamhet

om brott för vilket inte är stadgat lägre straff än fängelse två år.
enligt vår mening inte samma skäl för att låta genombrotDäremot föreligger
verksamhet.
tet i sekretessen ske i fråga om Barnombudsmannens
tanke

övervägt
i syfte att så långt möjligt begränsa sekretessgenombrottet
Vi har
och socialtjänsten
att begränsa den typ av uppgifter
som hälso- och sjukvården
begränsas så att vårdpersonafår lämna ut. Detta kan ske om uppgiftslämnadet
len endast får göra anmälan angående misstanke om brott i stället för som för
närvarande
lämna uppgift som angår misstanke om brott. Det sistnämnda foroch innebär
uppgiftslämnande
att
ett mera omfattande
del av inte bara sådana uppgifter som innefattas i en anmälan,
iakttagelser som personalen gjort, upplysutan även t.ex. journalanteckningar
ningar som en målsägande har lämnat, m.m.

muleringen

medger

kan

polisen

av uppgiftslämnandet
varvid
i sekretesslagen,

En sådan begränsning
1983 års ändringar

påpekanden

från Lagrådet

det

även i samband

diskuterades

med

vissa
- trots
borde
uppgiftslämnande

Konstitutionsutskottet

ansåg att ett vidsträcktare
handlade
om mycket

KU
brottslighet
grov
hittillsvarande
1982/83: 12 s. 17. Flera skäl talar enligt vår mening för att den
skall behållas. Dessa har samband med frågan om i vilka situaformuleringen
bör utnyttja sin möjlighet
och socialtjänsten
att
tioner hälso- och sjukvården

möjliggöras,

eftersom

myndigheter.
uppgifter till rättsvårdande
ut annars sekretessbelagda
En fråga är därvid om uppgifter bör lämnas ut bara när det begärs av polis
eller åklagare eller om myndigheterna bör göra det också på eget initiativ.

lämna

I det
fråga var aktuell även vid 1984 års ändringar i sekretesslagen.
då
de
fall
i
de
anförde departementschefen
sammanhanget
att myndigheterna,
också normalt bör lämna ut uppgiften,
har möjlighet
att lämna ut en uppgift,
Därvid erinrades om
fall
begärs
det
i
konkret
ett
av en annan myndighet.
om
på
enligt vilken
i 15 kap. 5 § sekretesslagen,
bestämmelsen
en myndighet
förfogar
den
över
lämna
uppgifter
skall
myndighet
begäran av en annan
ut
som
Denna

inte möter på grund av någon bestämmelse
1983/842142
arbetets behöriga gång prop.

i den mån hinder
av hänsyn till
angivna källor.
Vad

beträffar

frågan

om en myndighet

självmant

skall

om sekretess eller
s 27; jfr även där

lämna

ut uppgifter

-

och våld
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kvinnor

mot

underströk
departementschefen
till det
att den omstäninte innebar att myndigatt det inte föreslogs någon uppgiftsskyldighet
misstankar om brott. När
borde förhålla sig passiva när det uppkommer

när den har möjlighet

digheten
heterna

att bedöma

det gäller

bör utnyttja

myndigheterna

departementschefen

hänvisade

uppgifter

lämna

sjävmant

fall

i vilka

möjligheten

att

till

att det är brottets
I fråga om
avgörande.

och misstankarnas
styrka som bör vara
graden av misstanke som bör krävas för att uppgifter om brott skall lämnas
framhöll
departementschefen att det är angeläget att de uppgifter som lämnas
och konkreta som möjligt prop. s. 32.
är så tillförlitliga
Även om departementschefens
i det nämnda ärendet tog sikte
uttalanden

svårhetsgrad

ut
ut

på hur hälsoagerande i allmänhet och alltså inte var inriktade
myndigheters
bör utnyttja sin möjlighet
och sjukvården
och socialtjänsten
att anmäla misstankar om brott, gör sig dessa uttalanden, enligt vår mening, ändå starkt gällanallt bör personalen ta initiativet
när det föreligger
de. Framför
en klar risk att
annars fortsätter.
våld och våldet

våldsbrottsligheten
sitt

ofta
upprepar
sammanhanget

Män som misshandlar
bli allt grövre.

närstående

Naturligtvis

brukar

kvinnor
bör

i

att personalen inom hälso- och sjukvården och socisådant
hand bör vara inriktade
att ge de utsatta kvinnorna
till en polisanmälan.
själva tar initiativet
stöd och hjälp att kvinnorna
Vi har
har rättintygens
betydelse framhållits.
i detta betänkande
Tidigare
sålunda

framhållas

i första

altjänsten

betonat

Rättsintygens beav rättsintygen är viktig.
i det fortsatta
i åtalsfrågan och som bevismedel
En fråga av primär betydelse är
har också framhållits.
hälso- och sjukvården
på begäran från t.ex.
förutsättningar

att utformningen

prövning

tydelse för åklagarens
rättegångsförfarandet
vilka

under

frågan

polis

åklagare

eller

för våld förklarar

när en kvinna som utsatts
och inte tillåter att läkaren
att hälso- och sjukvården

Vi anser
av tidigare journalanteckningar.
i ett konkret fall av en annan mynbegärs
bör lämna ut uppgifter
som
Detta bör i
när sekretess inte hindrar
ett sådant uppgiftslämnande.
gälla även när polis och åklagare behöver uppgifter i form av ett rättsin-

tar del
normalt

dighet,

princip

att lämna ut sådana uppgifter,
att anta att ett utlämnande
av uppgifterna
och kvinnan.
mellan henne/honom

bör en läkare
har anledning

tyg. Dock
erbörande
skulle

ett rättsintyg,
låta sig undersökas

kan tillhandahålla

att hon inte vill

förtroendet

rubba

I samband

kunna

vägra

med 1983 års ändringar

i sekretesslagen

behandlades

om ved-

allvarligt

också frågan

räkning får besluta om att lämna ut uppgifter.
om vem som för en myndighets
Där föreskrivs
finns
i
15 kap. 6 § sekretesslagen.
bestämmelser
härom
att
Vissa
för
handling
myndigdet i första hand ankommer på den som förfogar över en
att ta ställning till om handlingen skall lämnas ut. I tveksamma
hänskjuta frågan om handlingens utlämnande till myndigfall kan vederbörande

hetens räkning
heten.
1981/82:

Konstitutionsutskottet

186 att prövningen

men påpekade samtidigt

anslöt

sig

borde ankomma

till

propositionens
de enskilda

förslag

prop.

befattningshavarna,

att det låg i sakens natur att prövningen

som regel sker

sekretessen

nivå"

på "hög

inom

myndigheten

KU

och

1982/83:12

våld

s. 17.

mot

Vi
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kvinnor

finner

inte an-

bedömning.
att göra någon annorlunda
Som framgått i inledningen
till förevarande
avsnitt

ledning

om olika sekretessfrågor
i en skrivelse till regeringen
föreslagit
en uppmjukning
i fråga om misshandel och sexualbrott
av sekretessen på vårdområdet
som riktar
sig mot en kvinna. Vårt förslag att sekretessen inom hälso- och sjukvården och

har Rikspolisstyrelsen

skall

socialtjänsten
tänkas

komma

till

kan naturligtvis

begränsas vid vissa allvarliga
användning

brott

kan kanske

framför

vid brott

som riktar sig mot kvinnor.
skäl att begränsa sekretessgenombrottet

anses föreligga
till vissa angivna

allt

Därmed

utöver
till att
vi
föreslagit
som
brott
riktade
kvinnor.
Vi
dock
inte
sådan
bör
avgränsning
att en
mot
avse
anser
bör
ha
könsneutral
lagtexten
formulering.
föreligger
enligt
Det
göras utan
en
skäl för ett sekretessgenombrott
vid allvarliga
brott
vår mening beaktansvärda
den begränsning

brottsbalksbrott

mot äldre personer av båda könen liksom mot funktionshindrade
personer av
för att en misshandel
skall
båda könen. En av de viktigaste omständigheterna
som grov är enligt 3 kap. 6 § andra stycket om gärningen varit livsOavsett om offret i sådant fall är en kvinna eller en man anser vi att
bör kunna föranleda genombrott i vårdsekretessen.
grov misshandel

bedömas

farlig.
brottet

Det föreligger

naturligtvis
samma skäl för ett genombrott i den tystnadsplikt
åvilar
hälsooch socialtjänstpersonal
i enskild tjänst
och sjukvårdspersonal
som
som i fråga om sådan personal i offentlig tjänst, vid misstanke om grova våldsgäller, som tidigare nämnts, inte utanför den offentliga
brott. Sekretesslagen
hälso-

och sjukvården

tjänst

finns

hälso-

och

och socialtjänsten.

För motsvarande

dock föreskrifter

sjukvården

i 8-10 §§ lagen om åligganden
71 a § socialtjänstlagen.
respektive

personal

i enskild

för personal

inom

Tystnadsplikten

innebär

att personalen inte obehörigen får röja uppgifter om en enskild persons
hälsotillstånd
eller andra personliga förhållanden.
Vid en tolkning av obehörighetsrekvisitet

har det dock ansetts naturligt

att söka ledning

i det skaderekvisit

jfr resonemanget ovan s. 237 och där
som finns i sekretesslagens bestämmelser
redovisade
källor.
Det är därför enligt vår mening inte nödvändigt att föreskrifrån
undantag
tystnadsplikten i de nyss nämnda särskilda lagarna.
något
va
skall ges större möjligVårt förslag att hälso- och sjukvården och socialtjänsten
heter att utan hinder av sekretess lämna ut uppgifter vid misstanke om allvarliga
till den vittnesplikt
våldsbrott
till polis och åklagare bör också ses i förhållande

enligt rättegångsbalken.
som föreligger
mellan
svårt
ansetts
att finna den lämpliga avvägningen
och tystnadsplikt.
Detta har att göra med att det är fråga om två
vittnesplikt
skyddsvärda intressen som står mot varandra: å ena sidan intresset av att domstolarna får ett gott underlag för sina avgöranden och å andra sidan enskilda
och det frågeförbud

Det har i allmänhet

personers

intresse

Frågeförbudet

av integritetsskydd.
som också

uppställdes,

framgått

tidigare,

huvudsakligen

till

och
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våld

kvinnor

mot

har därvid ansetts inta en sådan förtroskydd för enskilda. Vissa yrkesutövare
till allmänheten
i förhållande
endeställning
att de undantagits från den vittnesi vittnesplikt som annars gäller inför domstol. Successivt har begränsningen
har dock särskilt
Vid dessa ändringar
nya yrkesgrupper.
domstolarnas
möjligheter
för
grundläggande
betydelse
vittnespliktens
fullgott underlag för sin bedömning av förhållanden
som är av intrestill

utökats

plikten

framhållits
att erhålla

att det så
se i ett mål. I dessa liksom i andra sammanhang har också framhållits
i rättemellan
vittnesplikten
överenstämmelse
bör
föreligga
möjligt
långt
en
sikte
genombrott
på
i annan lagstiftning
och bestämmelser
gångsbalken
som tar
när det föreligger
har detta ansetts vara viktigt
i sekretess. Särskilt
en uppför

giftsskyldighet

yrkeskategorier

ifrågavarande

se t.ex.

åstadkomma

har inte förmått

Lagstiftaren

en samordning
och vittnesplikten

enligt särskild lagstiftning
giftsskyldigheter
Ett exempel härpå är den uppgiftsskyldighet

balken.

tjänstlagen

gäller för bl.a. myndigheter

digheterna

i sin verksamhet
behöver

socialnämnden

får

mellan

t.ex. uppenligt rättegångs-

som enligt 71 § socialverksamhet berör barn, när mynatt
om något som kan innebära

skydd. Reglerna rörande
en underårigs
inte helt med uppgiftsskyldigkorresponderar
till

ingripa

socialtjänstlagen.

vilkas

kännedom

i rättegångsbalken

vittnesplikten
heten enligt

1984/85:25,

JuU

och 1989/90:SoUl5.

1989/90:JuU7

Socialtjänstkommittén

har dock haft i uppdrag

att

i bestämmelserna
söka åstadkomma
om
av innehållet
en bättre samordning
i rättegångsoch vittnesplikten
enligt 71 § socialtjänstlagen
uppgiftsskyldighet
Ny socialtjänstlag
i betänkandet
förslag har presenterats
balken. Kommitténs
se särskilt s. 477-481.
har
sedan tillkomsten
Frågeförbudet
av rättegångsbalken ansetts böra vika vid
och gränsen två års fängelse har i princip hela tiden
viss grövre brottslighet,
säkerhet och det
varit oförändrad.
Hänsynen till vikten av straffskipningens
SOU

1994:139,

allmännas

intresse

frågeförbudet
Såvitt

avser

vika

utredning
av en fullständig
vid mycket grova brott.

sekretesslagen

har

har utgjort

i det föregående

motiven

föreslagit

för

att låta

en viss uppom vissa brott

av sekretessen beträffande uppgifter som rör misstanke
med lägre minimistraff
än fängelse två år. Ett syfte med den föreslagna lagändmöjligheter
rättsvårdande
mot
myndigheternas
de
att ingripa
ringen
är att

mjukning

skall öka. Vi har därvid

framhållit

nödvändigheten

av att
till våld och andra övergrepp som riktar
samhället klart markerar sin inställning
När det gäller kvinnor som utsätts för våld av en närstående
sig mot kvinnor.
dessutom
föreligger
en stor risk för att våldet skall upprepas och bli grövman
bör få större möjligheter
att beivra
re. Detta talar starkt för att rättsväsendet
sådana brott.
De nu anförda synpunkterna gör sig i olika avseenden gällande också när det
i en rättegång. Man bör därför överväga
och frågeförbudet
gäller vittnesplikten

allvarliga

våldsbrott

om inte en motsvarande

ändring

bör göras i rättegångsbalken

så att frågeförbu-

Sekretessen

det får vika

även i mål angående

kap. 3 § andra stycket

brott

enligt

och

våld

3 kap. 6

mot

kvinnor
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4 kap. 4 a § och 6

brottsbalken.

Vi har i det föregående

talat för att såväl hälso- och sjukvården som socialsin rätt att lämna ut uppgifter
när det föreligger
misstanke om brott av viss art och svårighetsgrad.
Sålunda bör t.ex. hälso- och
sjukvården lämna ut uppgifter när polis och åklagare i ett konkret ärende önskar
i princip

tjänsten

bör utnyttja

Som exempel på sådana situationer

uppgifter.

har angetts att polis eller åklagare
har behov av ett rättsintyg.
Men avsikten är också att personalen,
i fråga om
misstanke beträffande
de föreslagna brotten, självmant
skall kunna ta initiativ

till
till

Den föreslagna lagändringen
bör därmed rimligen
få
ett uppgiftslämnande.
våldsbrott
kommer till de rättsvårdande
följd att flera allvarliga
myndig-

heternas

kännedom.

sjukvårdspersonal

Enligt
i ökad

vår mening

utsträckning

skulle

det vara olyckligt
om hälsolämnar ut uppgifter
vid misstanke

och

om
att inför
som det skulle saknas möjligheter
domstol höra samma personal om deras iakttagelser.
Å andra sidan bör
man beakta den skillnad
som råder mellan sekretessen

brott

till polis och åklagare

enligt sekretesslagen

samtidigt

och frågeförbudet

enligt rättegångsbalken.

för t.ex. läkare, sjuksköterskor
och viss annan
sekretess
råder
för
alla
uppgifter
att
om en person, om det
kan lämnas utan att den enskilda personen eller
uppgifterna
till denna lider men, medan endast uppgifter som anförtrotts

lagen gäller

gorier

i deras

skydd enligt

yrkesutävning

eller

som de i samband

Enligt den förra
sjukvårdspersonal
inte står klart
någon

att
närstående

samma yrkeskatedärmed erfarit åtnjuter

rättegångsbalken.

Det kan tilläggas
i dennas
I andra
erfarit"

att det ansetts svårt att avgöra om något anförtrotts
en person
eller om det anförtrotts
yrkesutövning
personen i annan verksamhet.
fall har det ansetts svårt att avgöra vad uttrycket
samband därmed

syftar på, dvs. om det skall vara något personen erfarit i samband med
eller om det skall vara något som denna erfarit i samband

sin yrkesutövning

med att något anförtrotts
henne
till rättegångsbalken

se

härom

Ekelöf,

Rättegång

IV,

Gullnäs

m.fl.

Kommentar

Läkarsekretessen.
samt Welamson,
Vi anser därför att frågeförbudet
för vårdpersonal
bör vika vid de nämnda
Om sekretesskyddet
brotten.
mjukas upp på det sätt som
enligt sekretesslagen
vi föreslagit
ändring bör göras i fråga om rätteatt en motsvarande
anser

gångsbalkens

regler

om vittnesplikt/frågeförbud.
och tystnadssvårt att finna en avvägning mellan vittnesplikten
Det som skall avvägas
plikten som kan förväntas vinna en allmän uppslutning.
behov av inforintegritet gentemot myndigheters
är den enskilda människans
mation på angelägna områden och inte minst kraven
rättssäkerhet
och effekDet är mycket

tivitet

i rättskipningen.

Vi har dock ovan pekat på de mycket allvarliga
konvissa
brott
riktar
för
med
för
den
sig
sig
mot person
som
som
som
för sådana brott. Vi har pekat på följder av att dessa brott inte beivras,

sekvenser
utsätts
framför

allt följderna

för kvinnor.

Grov misshandel,

kvinnofrids-/fridsbrott

och
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och

våld

mot

kvinnor

för de ifrågavarande
brotten
även om straffminimum
grovt sexuellt utnyttjande,
övergrepp
är lägre än fängelse två år, innebär enligt vår mening så allvarliga
med brott för vilka
att de i vissa avseenden är jämförbara
mot en människa
satts till

straffet

fängelse i lägst två år.
av att frågeförbudet får vika vid grov misshandel,
i en
sexuellt
utnyttjande är att motparten

konsekvens

En betydelsefull
kvinnofrids-/fridsbrott

och

grovt

att åberopa vittnesförför
förtroende.
Farhågorna
till vilken kvinnan vänt sig i
hör med vårdpersonal
Det
bör dock inte överdrivas.
utnyttjande
ett oacceptabelt
av denna möjlighet
är skyldig
enligt rättegångsbalken
finns anledning
att erinra om att domstolen

gärningsmannen

brottmålsrättegång

också har möjlighet

inte tas
i målet se bl.a. 35 kap. 7 § rätteinte
heller
tillåta
Rätten skall
gångsbalken.
att frågor ställs till vittnen
om
eller på
sådant som inte hör till saken eller att frågor ställs som är förvirrande
Man har rätt
36 kap. 17 § sista stycket sista meningen.
annat sätt otillbörliga
att bevaka

att förvänta
vittnesförhör

att onödig

bevisning

är särskilt

sig att domstolen
med

en person

uppmärksam

som normalt

härpå när det handlar

om

som vittne.
enligt
i t.ex. ett våldtäktsmål,
vittnesförhör
med vårdpersonal

inte brukar

höras

bör uppmärksammas
att motparten
rätt, redan har möjlighet
att åberopa
två år, och vid sådana
Våldtäktsbrottet
har straffminimum
kvinnan.
bistått
som
36
§
fjärde stycket.
kap.
5
enligt
i
frågeförbudet
dag
brott viker redan
Vi föreslår mot denna bakgrund att ett tillägg görs i 36 kap. 5 § fjärde stycket

Samtidigt

gällande

rättegångsbalken

sjuksköterskor,

av vilket

skall

som drivs
och deras biträden,
fálligheter,

byråer,
enligt

framgå

barnmorskor,
att läkare, tandläkare,
kuratorer vid familjerådgivnings-

psykoterapeuter,
landsting,
kommuner,
av

psykologer,

församlingar

eller

kyrkliga

samutan hinder av den sekretess som annars råder
andra stycke, skall vara skyldiga att vittna i mål angående

paragrafens
enligt 3 kap. 6

4 kap. 4 a § eller 6 kap. 3 § andra stycket brottsbalken.
Det är alltså enligt vår mening endast vårdpersonal som skall vara skyldiga att
denna grupp som vi har förevittna vid de nämnda brotten. Det är beträffande
från
Undantagna
sekretesslagen.
enligt
sekretessen
slagit en uppmjukning
av

brott

l fråga om
enligt 36 kap. 5 § andra stycket är också advokater.
vittnesplikt
i 9
finns bestämmelser
för advokater vid allmänna advokatbyråer
tystnadsplikt
§
rättegångsbalken.
advokater
i
8
4
kap.
för
övriga
kap. 9 § sekretesslagen och
vid de särskilda
Vi har inte ansett det befogat att ålägga advokater vittnesplikt
den ytterligare
våldsbrotten.
Inte heller har vi ansett detta befogat beträffande
grupp som nämns i 36 kap. 5 § andra stycket,
sekretess enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen.

dvs. personer

som omfattas

av

anknyter till bestämmelserna
om vittnesförhör
på så sätt att, om någon under förundersökningen
och
vägrar att yttra sig angående omständighet
som är av vikt för utredningen
denna
är skyldig att vittna i en rättegång om detta,
person på
om vederbörande
begäran kan höras som vittne inför rätten. Bestämmelundersökningsledarens
23 kap. 13 § rättegångsbalken

i 36 kap. rättegångsbalken

Sekretessen

serna om vittnesplikt/frågeförbud
i brottmål.
en förundersökning

och

våld

mot

äger sålunda motsvarande

tillämpning
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under

om den
har att, i fråga om t.ex. allmänna handlingar
rätt som en förundersökningsledare
förordnande
som kan antas ha betydelse som bevis, begära domstols
om att

handlingen

skall

Tidigare

tillhandahållas

Om frågeförbudet

gångsbalken.

23

har redovisats

kvinnor

kap. 14 § jämförd

inskränks

även allmänna
av denna inskränkning,
till följd att en förundersökningsledare

bestämmelserna

med 38 kap. 8 § rätte-

för vårdpersonal

handlingars

tillgänglighet

och, som en följd
ökar, får detta

kan kräva att få ta del av t.ex. en sjukdet föreligger
vårdpersonalens
synpunkt
sett
ur
en skyldig- att
het för personalen att avlägga vittnesmål under förundersökningen
och att lämna
eller

journal,

skall
sjukjournalen.
Det bör dock noteras att domstolen
ut den ifrågavarande
under förundersökningen
liksom en
pröva en sådan begäran om vittnesförhör
om tillhandahållande
av den allmänna handlingen. Inte heller här torde
det föreligga någon större risk för missbruk från motpartens sida, eftersom det

begäran

är förbehållet

ningen

Den anmärkatt göra en framställan.
har rätt att ta del av hela
möjligen göras, att den tilltalade
när utredningen
är slutförd.

förundersökningsledaren

kan dock

förundersökningen,
Lagstiftaren

har tidigare uttalat att stor försiktighet
måste iakttas när det gäller
bestämma
för
vilka
bör gälla framför
vittde
tystnadsplikten
yrkesgrupper
att
till
i
36
§
nesplikten.
förslag
ändring
tillgängligVårt
kap. 5
är ägnat att öka
heten av upplysningskällor
I det föregående
för personal

som kan utnyttjas

i en rättegång.

har vi inte funnit

inom

hälso-

skäl att i sekretesslagen införa en skyldighet
och sjukvården och socialtjänsten
att vid misstanke

göra anmälan eller lämna andra uppgifter
om brott - även grova våldsbrott
till rättsvårdande
myndigheter. En annan fråga är om en skyldighet bör finnas
för hälso- och sjukvården
och/eller
andra myndigheter
att till socialtjänsten
eller tidigare
anmäla att en kvinna far illa, därför att hon av en nuvarande
närstående man utsätts för våld.
Som framgått
i avsnitt lO.3.4 ovan finns i 71 § socialtjänstlagen
en sådan
berör barn och
i fråga om myndigheter vars verksamhet
anmälningsskyldighet
inom hälso- och sjukvården
och socialtjänsten,
andra myndigheter
ungdom,
vid sådana myndigheter
angivna yrkesgrupper.
samt vissa särskilt
får kännedom om något som kan
skall ske om dessa i sin verksamhet
innebära att socialnämnden
behöver ingripa till en underårigs
skydd. Denna
i
1924
och
har
med
vissa ändfanns
redan
års
barnavårdslag
anmälningsplikt
Bestämmelsen
ringar - förts över i senare barnavårdslag och i socialtjänstlagen.
har sin grund i det särskilda ansvar som åvilar socialtjänsten att se till att barn
och ungdomar,
som befinner sig i en utsatt situation, får den vård och det skydd
anställda

Anmälan

som de behöver.
socialtjänstlagen.

skyldighet

i
ansvar har kommit till uttryck i ett flertal paragrafer
också erinra om den
Det finns anledning att i sammanhanget

Detta

att ingripa

med tvångsåtgärder

som

enligt

lagen

1990:52

med

Sekretessen
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särskilda

och

våld

kvinnor

mot

åvilar
om vård av unga LVU
inte några bestämmelser
innehåller

bestämmelser

som mera direkt anger
heller Socialtjänstför
kvinnor
för
våld.
Inte
utsätts
ansvar
som
innehåller
fokusering
på denna
till
någon
socialtjänstlag
förslag
ny

Socialtjänstlagen
socialtjänstens
kommitténs

det allmänna.

föreslagit
mot kvinnor
enligt vår mening,
en
betydande skillnad mellan samhällets ansvar för barn och dess ansvar för vuxna. Barn som riskerar att fara illa har i allmänhet ett annat slags skyddsbehov
Många kvinnor
än vuxna kvinnor
som utsätts för våld och andra övergrepp.
och en sådan inställning
eller dess resurser,
önskar inte anlita socialtjänsten

grupp. Vi har dock
vissa förtydliganden

i Kapitel

5 Socialtjänsten

i detta hänseende.

och våld

Det finns

dock,

bör
flesta fall respekteras. En annan sak är att socialtjänsten
dessa. Vi
sina resurser
den kvinna som har behov av och efterfrågar
har i det föregående också framhållit
att socialtjänsten
mer aktivt måste inforhar att erbjuda
mera om och tydligare specificera vilka resurser man faktiskt
anförda
vi från att
till
det
avstår
för
våld.
Med
hänvisning
kvinnor
utsätts
som
måste i de allra

erbjuda

till
till socialtjänsten
om särskild anmälningsskyldighet
skydd för kvinnor som utsätts för våld.
I Kapitel 14 Vissa särskilt utsatta kvinnor behandlas bl.a. behovet av åtgärder
Vi
med funktionshinder.
våld mot äldre kvinnor och kvinnor
för att motverka

lägga fram något förslag

påtalar
anmäla

inte finns någon skyldighet
att
att det i nuvarande lagstiftning
i
med
vissa
synpunkter
Vi
återkommer
övergrepp
mot dessa personer.

därvid

denna del i det nämnda

10.4

kapitlet

10.4.1

14.6.

för

personuppgifter

Skyddade
utsätts

som

avsnitt

för

våld

och

hot

kvinnor
om

våld

Bakgrund

förföljs
Det finns ett stort behov av stöd och hjälp till kvinnor som misshandlas,
trakasseras på annat sätt. Under senare år har vissa åtgärder genomförts
inom rättsväsenför att ge skydd
hotade kvinnor.
I Kapitel 8 Myndigheterna
eller

det och våld mot kvinnor

har beskrivits

den verksamhet

med livvaktsskydd

och

bedriver för särskilt utsatta kvinsom Rikspolisstyrelsen
andra
vidtagits som syftar till att förhar
åtgärder
år
även
nor.
senare
har sålunda införts
folkbokföringen
Inom
bättra skyddet för hotade personer.
utnyttjas för att spåra en person i
möjligheter
att förhindra
att personuppgifter

trygghetspaket

m.m.

Under

En person som är utsatt för hot kan inom
syfte att utöva våld eller trakasserier.
s.k.
sekretessprövning
för särskild
spärrfå en markering
folkbokföringen
den gamla folkbokföringsorten
vid flyttning
bli folkbokförd
markering,

kvarskrivning
1991:483

eller bli folkbokförd
om fingerade

med fingerade

personuppgifter.

personuppgifter

enligt lagen

Sekretessen

Den sistnämnda

regeringens

och

våld

mot

kvinnor
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lagen trädde i kraft den 1 juli

uppdrag

av regelsystemet.
Kommissionen,

nyligen utvärderat

Förslagen

redovisas

1991. Rikspolisstyrelsen
har
lagen och föreslagit vissa förbättringar

nedan.

skall inhämta erfarenheter
från de av
som enligt direktiven
bedrivna verksamheterna
Rikspolisstyrelsen
med akut skydd för kvinnor,
tar i
det följande upp vissa problem
i anslutning
till bestämmelserna
skyddade
om
personuppgifter.

l0.4.2

Gällande

bestämmelser

spärrmarkering
Grundläggande
de lokala

bestämmelser

skattekontorens

om de lokala folkbokföringsregister
som förs för
verksamhetsområden
finns i lagen 1990:1536
om
Registren förs med hjälp av ADB och används framför

folkbokföringsregister.
allt för den löpande folkbokföringen
enligt folkbokföringslagen
1991:481.
lokala folkbokföringsregistren
innehåller bl.a. uppgift om personnummer,
och adress.

folkningen

Uppgifterna
i länet

överförs

personbanden.

fortlöpande

till

regionala

register

De

namn
över be-

Bestämmelser

finns i
om personbanden
m.m. och i folkbokförings1967:495.
kungörelsen
över till ett centralt statligt
och
s.k.
adressregister
Från detta register överSPAR-registret.
det
personförs i sin tur personuppgifter
till ett antal statliga myndigheter.
Rutinerna
för

förordningen

1991:750

om folkbokföringsregister
förs också
Uppgifterna

överföring

till
av personuppgifter
betänkandet
SOU 1994:44.

bl.a.

Uppgifterna
omgående
kan dock

uppgifter

myndigheterna

är dock

under

översyn

se

i folkbokföringsregistret

är normalt offentliga
och skall lämnas ut
den som begär att
Skattemyndigheten
ta del av uppgifterna.
med stöd av 7 kap. 15 § sekretesslagen 1980:100
vägra lämna ut
kan antas att personen
om en person, om det av särskild anledning
till

eller någon honom

Sekretesskyddet
uppgifter vilka

närstående

lider men om uppgiften röjs rakt skaderekvisit.
såväl för uppgifter av särskilt ömtålig art som för andra
i det enskilda fallet är skyddsvärgrund av omständigheterna

gäller

da. Exempel

på den sistnämnda typen av uppgifter kan vara en persons adress
befarad
personförföljelse.
av
För att få en varningssignal
om i vilka fall sekretesslagen kan bli tillämplig

i fall
kan

Skattemyndigheten

sekretessprövning,
ringen

för en viss person föra
en markering
s.k. spärrmarkering,
ifolkbokföringsregistret.

för

särskild

Spärrmarke-

är dock

endast en administrativ
och den kan sägas
registreringsåtgärd
den
hemligstämpel
pappersdokument
på
enligt 15
sätts
motsvara
som
3 § sekretesslagen.
Spärrmarkeringen
avser samtliga uppgifter
om en

närmast

kap.

person.

Förutsättningarna

för att en spärrmarkering

skall införas

i folkbokföringsregi-
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våld

och

Sekretessen

kvinnor

mot

fallet.

att det skall föreligga
på ett sådant fall anges i

för folkbokföring

handbok

stret är enligt Riksskatteverkets
hot i det enskilda
ett konkret

Som exempel

en kvinna som begär att hennes adress inte skall lämnas ut till en
tidigare make, eftersom hon fruktar att han skall utsätta henne för skada.
skall begära detta hos det lokala
En kvinna som önskar få spärrmarkering
handboken

Hon bör bifoga
Begäran bör vara skriftlig.
Om
styrker de åberopade omständigheterna.

där hon är folkbokförd.

skattekontor

eller intyg som
en utredning
begäran bifalls, förs spärrmarkeringen
de regionala

förs även över till

Uppgifterna

in i folkbokföringsregistret.

och centrala

registren.

På bildskärmsterminaler

visas därefter
inga uppgifter om personen förutom
chefen
för det lokala skattekontoret.
till
hänvisning
en
personnummer
måste normalt också spärrmarkeras,
Samboende familjemedlemmar
om spärrskydd.
skall kunna utgöra ett effektivt
markeringen
överförs även till de andra myndigheter
Spärrmarkeringen
som hämtar uppgifinom

skatteförvaltningen
och

Varje

ter från SPAR-registret.
nande.

myndighet

prövar

självständigt

frågan

om utläm-

1993 fanns det 4 628 personer som var enbart spärrmarkerade,
jfr nedan och 27
och kvarskrivna
48 personer som var både spärrmarkerade
personer som var enbart kvarskrivna.
Den 1 oktober

Kvarskrivning
Genom

folkbokföringslagen

föring som syftar till att skydda personer
trakasserier,
nämligen kvarskrivning.
Sålunda

brottslighet,

till särskild folkboken möjlighet
som är utsatta för hot, våld eller andra

har det införts

som av särskilda skäl kan antas bli utsatt för allvarlig
eller trakassserier
av annat slag och som har flyttat
på den gamla
efter ansökan medges att vara folkbokförd
kvarskrivning
För att
i högst tre år kvarskrivning.

får en person,
förföljelser

avser att flytta,
folkbokföringsadressen
eller

gälla för de familjemedlemmar
som
ge avsedd effekt måste motsvarande
beträffande
med den utsatta personen. Kvarskrivning
ett barn kan ske
ansökan av endast en av vårdnadshavarna,
om syftet är att ge skydd mot den
andre vårdnadshavaren.
där personen är
prövas av det lokala skattekontor
Ansökan om kvarskrivning

skall

flyttar

till en ansökan om kvarskrivning
motsvabesöksförbud.
Kvar1988:688
om
rar i princip dem som gäller enligt lagen
beslut
pekar på att ett
bör endast medges när omständigheterna
skrivning
om

folkbokförd.

besöksförbud

Kvarskrivning

verkliga

Förutsättningar

för bifall

skydd.
ge den sökande tillräckligt
sådan
för en kvinna som har medgivits
I stället
inte framgår av folkbokföringsregistret.

inte skulle
innebär

bostadsort

postadress adressen till det lokala skattekontoret
till följd

att all post till kvinnan,

på utflyttningsorten.

att hennes
anges som
Detta har

där hennes adress enligt folkbokföringsregistret

Sekretessen

har använts,

kommer

till

ifrågavarande

lokala

och våld

mot

kvinnor
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skattekontor,

som har att vidarekvinnans faktiska bostadsadress finns endast
posten. Den kvarskrivna
antecknad hos det lokala skattekontoret
på utflyttningsorten.

befordra
manuellt

Fingerade
Fingerade

personuppgifter
personuppgifter

ursprungliga

medför

det mest omfattande skyddet för en persons
Lagen 1991:483
om fingerade personuppgifter,

personuppgifter.

som trädde i kraft den 1 juli 1991, innebär att en person kan medges rätt att
använda andra personuppgifter
om sig själv än de verkliga under högst fem år,
det
finns
risk
uppenbar
att personen kan bli utsatt för särskilt allvarlig
om
en

brottslighet

som riktar sig mot dennas liv, hälsa eller frihet och om personen
inte kan ges tillräckligt
skydd på annat sätt. Medgivande
att använda fingerade
kan även lämnas
personuppgifter
med
ett barn som varaktigt bor tillsammans
sin förälder.
Stockholms

tingsrätt

frågan

att använda fingerade
om medgivande
Om styrelsen inte finner
av Rikspolisstyrelsen.
kan den enskilda själv ansöka hos domstolen.
Rikspolisstyrel-

efter ansökan

personuppgifter
skäl till

prövar

ansökan

den utredning som skall ligga till grund för ansökan.
sen verkställer
Om t.ex. en hotad kvinna medges rätten att använda fingerade personuppgifter
ankommer
det på Rikspolisstyrelsen att bestämma vilka fingerade personuppgifoch se till att registrering
ter som skall registeras inom folkbokföringen
sker.
De nya personuppgifterna
skall bestämmas och registreras på ett sådant sätt att
det inte av dessa framgår vilken person som använder uppgifterna.
Rikspolisstyrelsen

skall bevaka att fingerade personuppgifter
inte används under
än vad som har medgetts.
Lagen om fingerade personuppgifter
skall enligt särskilda uttalanden

tena tillämpas

restriktivt,

fråga om en uppenbar
vara direkt

ning enligt

och det har därför

risk för särskilt

livshotande

och syfta till

tid

i förarbe-

i lagtexten

allvarlig

angetts att det skall vara
brottslighet.
skall
Brottsligheten

svår kroppsskada

4 och 6 kap. brottsbalken.

längre

Genomgående

eller grov frihetskränkär det fråga om brott

mot person som skulle föranleda ett mycket kännbart fängelsestraff om det kom
till utförande.
Utöver kravet
en uppenbar risk för särskilt allvarlig brottslighet får ett medgivande ges endast om behovet av skydd inte kan tillgodoses
på
annat sätt. Det skall således först övervägas
om inte kvarskrivning,
förbud
eller andra åtgärder är tillräckliga
för att skydda personen.

åtgärder

behöver

dock

1990/91:153

s. 143 f..

Sekretess

föreliggerenligt

om fingerade

inte

personuppgifter

ha prövats

i det enskilda

fallet

se

7 kap. 15 § tredje stycket sekretesslagen
för uppgift

om enskilds

personliga

besöksSådana

även

prop.

i ärenden

förhållanden,

om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilda eller någon
henne närstående
lider men omvänt
Sekretessen
skaderekvisit.
gäller för

258

Sekretessen

våld

och

kvinnor

mot

uppgifter.
den 30 juni 1994 har totalt 63 framställningar
fmgerade personuppgifter till Rikspolisstyrelanvända
medgivande
gjorts om
att
gällt kvinnor
som utsatts för hot från en f.d.
sen. I 26 fall har framställningen
make eller sambo.
22 på grund av
Tjugofem ansökningar har skrivits av hos Rikspolisstyrelsen,
samtliga
Under

personanknutna
den 1 juli

1991

tiden

har hos tingsRikspolisstyrelsen
sin framställning.
att sökanden har återkallat
åtta och
tillstyrkte
varvid
styrelsen
ärenden,
rätten ansökt om medgivande i 26
avstyrkte 18 ansökningar.
i nio ärenden - Högsta domUnder nyss nämnda tidsperiod har domstolarna
medgivande
lämnat
att använda fingetingsrätt åtta stolen ett och Stockholms
kvinnor
gällt
Tre av de medgivna fallen har
som varit
rade personuppgifter.
utsatta för hot från en f.d. make.
prövat
har sålunda i avgörandet NJA 1994 s. 497 I och
Högsta domstolen
I bägge de referade fallen
av lagen om fmgerade personuppgifter.
make.
I ett av fallen gällde
f.d.
hotades
av en
var det fråga om en kvinna som
faktiskt
konstaterfrån
skall bedömas med utgångspunkt
frågan om hotbilden
skall
eller om enbart sökandens subjektiva hotupplevelser
bara omständigheter
framvad
fann
domstolen
ansökan.
att
Högsta
bifalla
som
innefatta skäl för att
kommit inte visade att det objektivt sett förelåg en sådan risk som lagen förut-

tillämpningen

därför

sätter och länmade
andra fallet,

där Högsta

inte medgivande
lämnade

domstolen

till

I det

personuppgifter.

fingerade

sådant medgivande,

förelåg

fara för

hade redan erhållit spärrmarkebortförande
av barn. Både barnet
fann att faran för att
Domstolen
inom folkbokföringen.
ring och kvarskrivning
utgjorde en sådan risk som
brottslighet
skulle utsättas för allvarlig
kvinnan
och modern

och att de åtgärder som vidtagits inte kunde anses tillräckliga.
som låg till
Det utvecklas inte närmare i referatet vilka speciella omständigheter
folkbokföringen
inom
vidtagits
var otillgrund för att de skyddsåtgärder som
sekretessbelagt
målen
båda
material
i
var
räckliga. Det bör noteras att åtskilligt

lagen förutsätter

i Högsta

domstolens

referat.

och därför

inte återgavs

10.4.3

utvärdering
Rikspolisstyrelsens
personuppgifter
fingerade
om

Regeringen

uppdrog

av

lagstiftningen

Rikspolisstyrelsen
att göra en utvärdepersonuppgifter och föreslå förbättringar
av regler1993

i december

ring av lagen om fmgerade
skulle
na. Rikspolisstyrelsen

vid

uppdragets

fullgörande

samråda

med

Riks-

försäkringsverket
som berörs av lagstiftningen.
redovisade uppdraget i slutet av år 1994. I sin utvärdering
Rikspolisstyrelsen
och VägRiksskatteverket
har styrelsen samrått med Riksförsäkringsverket,
och de övriga

verket,

och dessa myndigheter

myndigheter

har beskrivit

vissa av de svårigheter

som upp-

Sekretessen

kommer
inom

för

såväl

respektive

redovisat
verket

mot

kvinnor

den skyddade

och tredje
personen som myndigheten
verksamhetsområde.
Riksförsäkringsverket

myndighets

flera olyckliga
har

och våld

redovisat

konsekvenser

problem

ur socialförsäkringssynpunkt.
hos bl.a. kronofogdemyndigheterna
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man
har

Riksskatte-

vid handärenden
där
medgivits
Verket
har också
identitetsbyte.
av
personer
redovisat en del praktiska konsekvenser
av bestämmelserna
om spärrmarkering
och kvarboende.
har redovisat
Vägverket
problem
som har samband med

läggning

körkortsregistret,
heterna
kunna

bil-

och felparkeringsregistren

har också lämnat

förslag

till

hur åtminstone

m.m. De nämnda myndigvissa av svårigheterna bör

avhjälpas.

Rikspolisstyrelsen
personuppgifter

har vid
och

andra

kontakter
berörda

med personer som använder fingerade
fått kännedom
personer
om även andra

komplikationer.
uppstår

Ett stort praktiskt problem för personer med ñngerad identitet
lämna referenser och betyg vid ansökan om nytt arbete.
med fingerad identitet har mött problem vid sina kontakter
med för-

när de skall

Personer

säkringsbolag.
banker,
uppstått

Berörda
har haft problem
vid sina kontakter
med
personer
Svårigheter har
t.ex. när det gäller banklån och betalningsförmedling.
vid kontakter med Centrala studiestödsnämnden
då personen i fråga har

haft studieskulder.

Problem

har rapporterats

i kontakter

med Statens invandrar-

medborgarskap. Ännu ett problem som uppmärksammats
hur
inom hälso- och sjukvården skall hanteras
patientjournaler
är
vid användade av fingerade personuppgifter.
Slutligen förtjänar att nämnas att
verk

två

i ärenden

angående svenskt

kvinnor,

som på grund av hot från sina f.d. makar fått medgivande
att
fingerade personuppgifter,
blivit stämda inför tingsrätt
I
männen.
av
det ena fallet gällde saken umgänge med barn, medan det andra gällde en
betalningstvist.
Jfr även avsnitt l0.4.4 nedan.
använda

Av Rikspolisstyrelsens
rapport framgår att i vissa av de prövade ansökningarna har sökanden varit en kvinna som haft barn med den som hotat. Vid prövningen om kvinnan skulle få använda fingerade personuppgifter
har hotbilden
sådan att andra skyddsåtgärder bedömts tillräckliga.
beaktats. I sitt förslag till regeringen framhåller
umgängesrätten
ansetts

Därvid

har även

Rikspolisstyrel-

dom föreligger
sen att, om en lagakraftvunnen
som innebär att fadern inte har
med barnet, faderns rätt att väcka talan om umgänge med barnet
umgängesrätt
inte bör hindra att modern kan få använda fingerade personuppgifter.
Rikspo-

lisstyrelsen

hänvisar till att det inte kan uteslutas att fadern genom sin möjlighet
att väcka talan om umgänge försöker spåra barnets mor för att trakassera henne.
konstaterar
Rikspolisstyrelsen
vidare att den som använder fingerade person-

uppgifter

behöver

hjälp och stöd for att klara av de stora praktiska problem som
många gånger uppstår som en följd av indentitetsbytet.
Det kan var fråga om
hjälp med att sälja tillgångar, att reglera skulder och att reglera mellanhavanden
med banker
eller

och försäkringsbolag.

andra kvalifikationer.

Det kan även innebära

För att hjälpa personerna

omflyttning av betyg
i fråga krävs enligt styrel-

och våld
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mot

kvinnor

goda kunskaper
i många sammanhang
om hur samhället
sens erfarenheter
fungerar och juridisk kompetens.
i sin utvärdering
av lagen att
Mot den bakgrunden föreslår Rikspolisstyrelsen
fingerade
för
stället
i
bör
övervägas
identitetsbyte
till permanent
möjligheten

personuppgifter under en begränsad tid. l de fall där identitetsbyte kan komma
ifråga är skyddsbehovet långvarigt, kanske tio år eller mer, påpekar styrelsen.
sin
torde svårigheterna
Dessutom
vara betydande när en person skall återta
identitet.
ursprungliga
föreslår också att den utsatta personen skall ha en enda
Rikspolisstyrelsen
vända sig till för hjälp och stöd.
"kontaktmyndighet"
myndighet
- att
- en
ändras så att den som vill
ansökningsförfarandet
förslaget,
enligt
bör,
Vidare
i

ansöker om detta direkt hos tingsrätten
personuppgifter
stället för att som i dag ansöka via Rikspolisstyrelsen.
förslag bereds för närvarande i regeringskansliet.
Rikspolisstyrelsens

använda

fingerade

10.4.4

Skyddade

och

personuppgifter

domstolarna

samband med förundersökning
om anonymitet för parter och vittnen i
ett ökat hänsynsoch rättegång har fått en delvis ny reglering för att möjliggöra
med
rättegångar
samband
i
av någon särskild
tagande till sådana personer som
Sålunda
personuppgifter.
andra
eller
adresser
anledning behöver skydd för sina

Frågor

har fr.0.m.

den 1 juli

1994 ändringar

företagits

i rättegångsbalken

i bl.a.

36

och vittnens

45 kap. 9 och 16 §§ som syftar till att målsägandens
yrke och bostadsadress inte i onödan skall framgå av olika domstolsinlai brottmål
om allmänt åtal. Innan ett vittgor som skall delges den tilltalade
skall rätten numera fråga vittnet
hålls
nesmål avläggs eller ett målsägandeförhör

kap.

10

ålder,

endast när det behövs. I förundersökom personuppgifter
har vidtagits ändringar så att endast vissa uppgif1947:948
ningskungörelsen
medan
antecknas i förundersökningsprotokollet
och
vittnen
ter om målsäganden
andra antecknas i en separat handling.
frågor som berör vittnens och målsägandens
Det kan tilläggas att ytterligare
Vissa förslag har sålunda redovisäkerhet nyligen varit föremål för utredning.
eller

målsäganden

sats i departementspromemorian

Vittnen

och målsägande

i domstol

Ds

1995:1.

i
de nyss nämnda ändringarna
l993/94:143
att det aldrig kan bli fråga om någon
prop.
rättegångsbalken
får del av uppgifter i en förundersökning.
absolut garanti mot att den tilltalade
inte
begär att få ta del av uppgifterna torde han normalt
Om den misstänkte
omstänDen
kunna vägras detta. Dessutom finns uppgifterna i domstolsakten.
digheten att uppgifterna inte automatiskt kommer till den misstänktes kännedom
För att
jämfört med vad som gällt tidigare.
anses dock innebära en förbättring
krävs
adress
målsägandens
i sådant fall skall få tillgång till t.ex.
en misstänkt

Det framhölls

i propositionen

med förslag

till

Sekretessen

att han särskilt
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begär det.
avvisade

genomgripande

i det

angivna

lagstiftningsärendet

förändringar

som skulle innebära
helt anonymt infor domstol.

får rätt att uppträda
det i propositionen,

anfördes

ciperna

och

komma

för

i konflikt

En sådan princip
ett rättssamhälle.
ärende skall ha fullständig insyn i de förhållanden

tanken

på sådana

att vittnen och målsäganden
Sådana förändringar
skulle,
med de grundläggande

prin-

är att en part i ett mål eller
som kan läggas till grund för

även for sekretessbelagen domstols avgörande. Detta gäller i stor utsträckning
da uppgifter;
en part skall känna till och kunna bemöta alla uppgifter
som
domstolen
eller myndigheten
grundar sitt avgörande på prop.
1993/94: 143 s.
44 f..
Justitieutskottet

konstaterade

vid sin behandling av propositionen
att regeringsbegränsning
det
gäller
när
möjligheterna
att på ett enkelt
en
sätt få del av ett vittnes eller en målsägandes personuppgifter
och att man
knappast med hänsyn till de krav rättssäkerheten
ställer hade möjlighet
att gå
längre 1993/94:JuU25
22.
s.

förslaget

innebar

Som framgått ovan har det förekommit
åtminstone två ärenden där en kvinna,
stämts inför domstol av sin tidigare
som medgetts fingerade personuppgifter,
make. Det ena målet avsåg en tvist om viss betalning
skett i enlighet
med
det andra umgänge med barn.
bodelning,
Då en kvinna medgetts fingerade personuppgifter
kan problem uppstå vid valet
I dispositiva tvistemål,
till vilka t.ex. betalningstvist
med
av domstolsforum.

anledning

hör, gäller reglerna om allmänt forum i rättegångsav bodelning
Enligt 10 kap. 1 § rättegångsbalken
är sålunda laga domstol i tvistemål
i allmänhet
rätten i den ort, där svaranden har sitt hemvist. Denna forumregel
är dock dispositiv i den betydelsen att svaranden äger inflytande på dess till-

balken.

lämpning.

I målet angående klander

personuppgifterna
vid den tingsrätt

också kvarskriven
till vilken

kvinnan

av bodelning var kvinnan med de fungerade
sin gamla adress. Mannen väckte talan
hörde enligt kvarskrivningsadressen.

Kvin-

nan gjorde inte någon foruminvändning.
Bestämmelser
om behörig domstol i mål om vårdnad och umgänge med barn
finns i 6 kap. 17 § föräldrabalken.
Enligt denna bestämmelse skall frågor om
vårdnad och umgänge med barn tas upp av rätten i den ort där vårdnadshavaren
eller någon av vårdnadshavarna
har sitt hemvist. Sådana frågor kan i och för

sig också tas upp i samband med talan om äktenskapsskillnad,
varvid rätten där
endera av makarna har sitt hemvist är behörig domstol. Om det inte finns någon
behörig domstol,
i
tingsrätt.
Forumregeln
tas frågorna upp av Stockholms
föräldrabalken

är indispositiv

och skall prövas ex ofñcio av domstolen.
från och med den l juli 1995
att 6 kap. 17 § föräldrabalken
ändras på så sätt att det är barnets hemvist som styr var frågor om vårdnad och
umgänge skall tas upp. Stockholms
tingsrätt utgör alltjämt reservforum
SFS
Det kan tilläggas

och
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mot

kvinnor

prop. 1993/942251.
vad
upptogs det ovan nämnda
Enligt
som inhämtats från Rikspolisstyrelsen
under sin ursprunglikvinnan
målet om umgänge med barn vid den domstol där
1994:1433,

enligt samma uppgift folkbokförd.
Detta forum var
Det har inte
Ingen av parterna har gjort foruminvändning.
Kvinnovåldskommissionen
eller
att
varit möjligt för vare sig Rikspolisstyrelsen
på grund av
i det nämnda ärendet ansett sig behörig
utreda om tingsrätten
huvudregeln
senast kända hemvist eller därför att annan
om vårdnadshavarens
senast varit

ga identitet
Stockholms

behörig

tingsrätt.

domstol

10.4.5

saknats.

Kvinnovåldskommissionens

överväganden

och

förslag

införs
att det i lagen 1991 :483 om fingerade personuppgifter
att erhålla permanent identitetsbyte.
en möjlighet
är särskilt
Prövningen
av en begäran om ñngerade personuppgifter
komplicerad
när det gäller en kvinna som har små barn och kvinnan

Vi föreslår

om barnet anförumgänge med
trotts modern ensam och fadern av domstol inte tillerkänts
hinder för modern
barnet bör det dock enligt vår mening inte föreligga
och barnet att få fingerade personuppgifter.
och umför vårdnadsVi föreslår ett förtydligade
av den forumregel
behöver

skyddas mot barnets

far.

I de fall

vårdnaden

Förslaget innebär
som finns i 6 kap. 17 § föräldrabalken.
tingsrätt skall vara behörig domstol inte bara - som fallet
att Stockholms
hemär i dag - när annat forum saknas, utan även när barnets verkliga
fingerade
har
medgetts
barnet
därför
fastställas
kan
vist inte
personatt

gängestvister

uppgifter.

Även om samhället med stor kraft tar sig an våldet mot kvinnor kommer det att
finnas kvinnor som behöver särskilda skyddsåtgärder. Skyddade personuppgifter
härav är byte av identitet
kan ses som en sådan åtgärd, och en ytterlighetsform
för kvinnan och hennes eventuella barn.
Bestämmelserna
nya; de trädde
om fingerade personuppgifter är förhållandevis
visar att belagen
utvärdering
i kraft den l juli 1991. Rikspolisstyrelsens
av
för det fåtal personer som medgetts fingerade
tydande problem uppkommit
behövt hjälp från myndigheterna
Dessa har i stor utsträckning
personuppgifter.
fått ge mera stöd och
och sannolikt har myndigheterna
för att lösa problemen,
har varit mycket
Domstolarna
med.
bistå
hjälp än vad de haft skyldighet
att
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restriktiva

även när det gällt kvinnor som
att medge fmgerade personuppgifter,
bli
för
Vi anser dock inte att vi
allvarlig
brottslighet.
mycket
att
utsatta
för närvarande
bör ifrågasätta myndigheternas
restriktivitet.
Vi vill dock kort
riskerat

ta upp frågan om lämpligheten
har små barn.
Det är naturligen

av fingerade

personuppgifter

för kvinnor

som

med särskilda svårigheter
att ge ett litet barn en ny
är därför
av en begäran om fingerade personuppgifter
grannlaga
när det gäller en kvinna som har små barn och kvinnan
skyddas mot barnets far. Barn har i allmänhet behov av kontakt med

identitet.

förenat

Prövningen

särskilt
behöver

båda sina föräldrar,

med varandra.
även om föräldrarna
är i konflikt
I de allra
fall torde det kunna sägas att barn far illa, om de måste växa upp i en
relation där fadern utövar våld mot modern. Trots detta kan ett barn i vissa fall
flesta

ha en sådan relation
till sin far att det
även om föräldrarna
separerat - är
förenligt med barnets bästa att barn och far upprätthåller
kontakt
med varen
andra. Detta förhållande
kan tala mot att kvinnan erhåller fingerade personuppför

gifter

sig och barnet.

I de fall vårdnaden
modern
om barnet anförtrotts
domstol
inte
tillerkänts
med
barnet
bör
det
dock
umgänge
av
inte föreligga
hinder för modern och barnet att få fingerade

ensam och fadern
enligt vår mening

personuppgifter.
närvarande

För

vänder

gifter

identitetsbytet.
fingerade
kunna

krävs

sig till

som vill använda fingerade personuppoch via denna ansöker om tillstånd
till

Vi delar Rikspolisstyrelsens

personuppgifter

ansöka

att en kvinna

Rikspolisstyrelsen

direkt

inte bör behöva

bedömning

att den som vill använda
via Rikspolisstyrelsen
utan bör

hos den domstol

att
som prövar frågan. Vi förutsätter
att utreda ärendet, och i många fall torde kvinnans situation redan vara känd för polisen. Vi förutsätter
att polisen i sin utredning också
kommer att pröva vilka andra skyddsåtgärder som skulle kunna erbjudas kvin-

polisen

ändå kommer

uppfattning
att den som medgetts fingenan. Vi delar även Rikspolisstyrelsens
rade personuppgifter
bör få en särskild kontaktperson
hos lämplig myndighet
kan
bistå
vid
de
föranlepraktiska
problem
personuppgifter
bytet
som
som
av
der.
Den längsta tid under vilken
fem

fingerade

personuppgifter

kan medges utgör

i dag

år. Som framgått

i sin utvärdering
ovan har Rikspolisstyrelsen
av lagen
konstaterat att det i ärenden angående medgivande att använda fingerade personofta läggs ned stora resurser vid den utredning
uppgifter
som skall ligga till
för

grund

ansökan

till

tingsrätten.

Vi

har redan

nämnt

att de som medgetts

skydd i form
rad hjälp
tvekan

har behövt omfattande och kvalificeav fingerade personuppgifter
for att lösa problem som uppstått på grund av identitetsbytet.
Utan

kommer

motsvarande

återta sin ursprungliga
fall,
våld,

där fingerade

att uppstå för en kvinna då hon skall
och framför allt
torde det i de flesta
krävs för att skydda en kvinna som hotas av
Vi delar därför Rikspolisstyrelskyddsbehov.

problem

identitet.

personuppgifter

vara fråga om ett långvarigt

Vidare
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sens uppfattning att det bör införas en möjlighet att erhålla ett permanent
tetsbyte, dock med möjlighet för den enskilda att återta sin ursprungliga

identiidenti-

tet.
Ett problem av praktisk art, som lagstiftaren knappast hade anledning att förutse
bereddes, är problemet med val
när lagstiftningen
om fingerade personuppgifter
Vi avser
medgetts
domstolsforum
efter
det
någon
rätt att byta identitet.
att
av
i hela deras vidd utan begränsar våra
inte att här behandla forumfrågorna
domstol
i vårdnads- och umgängestvister.
överväganden till frågor om behörig
15 att ta upp frågor om vårdnad och
Vi kommer i ett särskilt kapitel kapitel
Här
15.3.
där fadern utövar våld mot modern avsnitt
umgänge i familjer
dock

sålunda

behandlas

endast frågan om behörig

domstol

när moderns

och barnets

är fingerade.
personuppgifter
Det är inte ovanligt att män som utövar

våld och som hotar och trakasserar
även efter det att en separation kommit till
varit så stor att det blivit
brottslighet
särskilt allvarlig
personuppgifter
är det - även om fallen är
fråga om att använda fingerade
troligt att mannen också utnyttjar alla till buds stående lagliga möjligfåtaliga
Ett sätt är naturligtvis
heter att nå kontakt med kvinnan.
att hitta en anledning
sitt beteende

sina partners fortsätter
stånd. När risken för

att föra kvinnan inför domstol. Exempel på sådana fall är de rättsliga processer
ovan.
som beskrivits
Som vi framhållit
tidigare är möjligheterna
att erhålla fingerade personuppgiftill barnets bästa kan tala
barn.
kvinna
har
Hänsynen
för
begränsade
ter
som
en
häremot.

När våldet

så allvarligt

och varit
mot modern haft en sådan omfattning
måste dock
och barnet fått ñngerade personuppgifter

och hotet

att modern

möjlighet
far ha en formell
med barnet. Rättssäkerhetsaspekter

barnets

att väcka talan om vårdnad
talar härför.

och umgänge

i
ovan kan det vara tveksamt vilket forum som är det korrekta
fungerade
medgetts
och umgängestvister,
när vårdnadshavaren
vårdnadsperhemmed vårdnadshavarens
Såväl den nuvarande formuleringen
sonuppgifter.
Som påpekats

vist som den nyligen beslutade
domstol
och med Stockholms

som avgörande för valet av
reservforum
när annan behörig
som
har funnits länge i
oklar. Bestämmelsen

med barnets

hemvist

tingsrätt

är enligt vår mening
även om dess placering i balken gång efter annan förändrats.
kommit till användning för att lösa lagkonflikter
Reservforum
har huvudsakligen
internationellt
privaträttslig
art. I de fall där modern och barnet medgetts
av
domstol

saknas

föräldrabalken,

personuppgifter har barnet i allmänhet ett hemvist i den mening som
Vi anser därför att den nämnda forumregeln
i
6
17 § föräldrabalken.
kap.
avses
Detta kan lämpligen ske genom att bestämmelsen
bör kompletteras.
om reservblir
tingsrätt
varigenom Stockholms
med en bestämmelse
forum kompletteras
ñngerade

behörig
hemvist

inte bara när annat behörigt forum saknas utan även när barnets
inte kan fastställas därför att modern och barnet medgetts fingerade

domstol
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personuppgifter.
Vi har övervägt

frågorna
Stockholms

andra lösningar

för valet av forum men funnit flera skäl för
bör vara exklusivt
forum för frågor som rör vårdnad
när modern och barnet medgetts fingerade personuppgifter
och

att Stockholms
och umgänge,

tingsrätt

inte tas upp i samband med äktenskapsmål.
i dag är exklusivt
tingsrätt
forum för

Det starkaste

skälet är att
ansökningar
av
har följaktligen
redan

prövning

enligt lagen om fingerade personuppgifter.
Denna domstol
kunskap om den särskilda handläggning som sådana ärenden erfordrar.
Erfarenheterna av sådan handläggning
bör vara samlad hos en domstol.
Antalet vårdnads- och umgängestvister

uppgifter

kommer

inte förväntas

10.5

påverka

Ett

där modern

och barnet

utan tvekan

att vara ytterst
domstolens
arbetsbörda

sekretessproblem

medgetts

fingerade personoch dessa tvister kan

begränsat,
i nämnvärd

vid

utsträckning.

gemensam

vårdnad
10.5.1

Bakgrund

Det förekommer
gemensamma

ofta att en kvinna
som de också

barn,

och den man som misshandlar
henne har
har gemensam vårdnad
Ett
särskilt
om.

problem

har blivit uppmärksammad
inte
som Kvinnovåldskommissionen
från kvinnojourerna
den
konflikt
kan
är
uppstå när det gäller
som
socialtjänstens
möjligheter
kvinna
skyddat
att hjälpa en misshandlad
att
boende, samtidigt som det föreligger
den
misshandskyldighet
upplysa
att
en
lande mannen, som har del i vårdnaden om parets gemensamma
barn, om var
barnet
och därmed modern
befinner sig. Uppgifterna
beom var kvinnan
finner
sig skyddas av sekretesslagen
1980:100.
När kvinnan
fått hjälp av
minst

socialtjänsten

att erhålla
på hemlig

jourlägenhet
tvingad
Enligt

förhållanden

rätt och skyldighet

gelägenheter.
sekretesskyddat
enligt

boende

vid en kvinnojour
eller i en annan
sig dock socialtjänstens
personal ofta

anser
att upplysa mannen om var barnet uppehåller sig.
6 kap. 2 § föräldrabalken
har vårdnadshavaren

personliga
balk

skyddat
adress

och har i enlighet

därmed

ansvar

för

barnets

enligt 6 kap. 11 § nämnda

att bestämma i frågor som rör barnets personliga
anär sålunda att vårdnadshavaren
skall ha insyn i

Utgångspunkten
material

som rör barnet

for att kunna

fullgöra

sina åligganden

föräldrabalken.

Genom ett beslut av domstol ivårdnadsfrågan
kan faderns rätt i detta hänseende inskränkas,
detta
kan
sällan
ske
omedelbart.
Oftast behöver kvinnan
men
också någon tid att i lugn och ro tänka över sin situation
den.
Av

7 kap. 5 § sekretesslagen

framgår

att sekretess

och planera

för framti-

i vissa fall kan råda i för-

Sekretessen
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och

våld

mot

kvinnor

Så är fallet
eller annan vårdnadshavare.
förälder
en underårigs
i de fall denne omhändertagits
rörande uppgift om den underåriges vistelseort
eller vårdas enligt den särskilda lagstiftningen
om vård av unga utan samtycke
med hänsyn till ändamålet med omhändertagandet
LVU
och det är nödvändigt

hållande

eller

till

vården.

regleras i 14 kap. 4 § andra stycket sekretesslaEn annan undantagssituation
står i motsatsförgen och avser i första hand fall där barn och vårdnadshavare
hållande till varandra och där det oavsett barnets ålder är till skada för barnet
att sekretesskyddade
sekretess för uppgift

uppgifter

lämnas

vårdnadshavaren.

till

även i förhållande

till skydd för underårig

varen om det kan antas att den underårige
I förarbetena
röjs för vårdnadshavaren.

Sålunda

gäller

till vårdnadsha-

betydande men om uppgiften
prop.
till
denna bestämmelse

lider

m.m.
sägs det att
inom undervisningsväsendet
1988/ 89:67 om sekretessfrågor
bör omfatta alla uppgifför ett barn gentemot vårdnadshavaren
sekretesskyddet
Någon avgränsenligt sekretesslagen.
ter om barnet som kan sekretessbeläggas
inom vissa områden borde inte göras. I syfte att begränsa de
ning till uppgifter
krävs att det kan antas att den
situationer
där uppgifter skall kunna hemlighållas

röjs samt att det men som kan befaras vid
skall vara betydande. Som exempel har nämnts att den unge kan
utlämnande
skadas allvarligt
psykiskt, fysiskt eller på annat sätt om uppgiften lämnas. Detta
torde i praktiken betyda att det i det särskilda fallet skall finnas särskilda skäl,
av
att en uppgift om den underårige kan komma att missbrukas
som tyder
lider

underårige

vårdnadshavaren

men om uppgiften

i något avsevärt

hänseende,

sägs det i propositionen.

sida
prövade år 1983 en vägran från socialtjänstens
Justieombudsmannen
JO:s
vårdnadshavare
ämtill en
att lämna ut uppgift om ett barns vistelseort
1983 s. 249. JO erinrade därvid om den sekretess som gäller
betsberättelse
och med
för uppgift om enskilds personliga förhållanden
inom socialtjänsten
kan hemstöd av vilken en kvinna kan kräva att uppgift om hennes vistelseort
JO

JO påpekade att den nämnda sekretessbestämmelsen
mannen.
i fråga om kvinnans barn. JO konstaterade
däremot i princip inte är tillämplig
dock i det aktuella beslutet att det undantagsvis kan föreligga sådana omständig-

lighållas

för

kan vara för
inte bör lämnas ut. En sådan nödsituation
att uppgiften
JO hade
liv
eller
hälsa.
Enligt
fara
för
någons
avvärja
handen om det gäller att
och JO
fallet,
aktuella
av allt att döma en sådan situation ansetts föreligga i det
heter

inte något skäl för något ingripande från hans sida.
Det bör noteras att det nämnda J O-uttal andet härrör från tiden före tillkomsten
av det tidigare nämnda stadgandet i 14 kap. 4 § sekretesslagen.

fann därför

Sekretessen

Kvinnovåldskommissionens

10.5.2

och

våld

mot

kvinnor

överväganden
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och

förslag
Inte sällan uppkommer

för den socialsekreterare
som,
en svårlöst valsituation
hjälpt en kvinna och hennes barn att erhålla
strax efter det att vederbörande
skyddat boende på hemlig adress, av den misshandlande
mannen krävs
besked

barn uppehåller sig. Vi har bl.a.
var hans och kvinnans gemensamma
i samband med vår hearing med socialtjänstpersonal
erfarit att många socialsektill
reterare känner sig tvingade att lämna ut uppgiften om barnets uppehållsort

fadern,

andra anser sig ha rätt att vägra ett sådant uppgiftslämnande.
allt har man framhållit
betydelsen av att det finns klara och entydiga
för hur de skall förhålla sig.
medan

Framför

regler

ovan finns det i 14 kap. 4 § sekretesslagen en bestämmelse som
för en vårdnadshavare,
att uppgifter om en underårig hemlighålls
om
det kan antas att den underårige
lider betydande men om uppgiften
röjs för
Som framgått

möjliggör

i många fall vara
sådana att betydande men kan förväntas uppstå för barnet om dess uppehållsort
varit sådan att modern tillsammans
med barnet måst lämna
röjs, när situationen

vårdnadshavaren.

hemmet

Enligt

av att fadern utövat våld och hot mot modern.
också om 1983 års JO-uttalande,
där JO inte fann skäl för

på grund

Vi erinrar

ingripande,

när socialtjänsten

vår

mening

bör

något

vid ett tillfälle

ut uppgift om ett barns uppehållsort
och att syftet varit
en nödsituation,
eller hälsa.

Enligt

torde omständigheterna

vår mening

åberopat att dess vägran att lämna
till den andre vårdnadshavaren
betingats av
att avvärja

den nämnda

fara för

bestämmelsen

en annan persons

i sekretesslagen

liv

och det

stöd för en socialsekreterare
att i de
till
fall där det behövs kunna vägra att lämna uppgifter om barnets uppehållsort
i
fadern. Vi bedömer sålunda att det inte erfordras
förtydliganden
ytterligare

återgivna

form

J O-uttalandet

av kompletterande

utgöra

tillräckligt

lagbestämmelser.
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våld

och

Brottsbalksbrotten

kvinnor

mot

bör enligt sina direktiv
göra en utvärdering och allmän översyn
kvinnomisshandel
och därsexualbrott,
de
regler
rör
tillämpningen
av
som
av
med närbesläktade
brott såsom olaga hot och ofredande samt överväga möjligkomma till rätta med sådana
heterna att med i huvudsak nuvarande lagstiftning
Kommissionen

bör

I sammanhanget

brott.
lisera

de lagstiftningsåtgärder,

finner

påkallade.

Vidare

kvinnor

1 1.1

våldtäktsbrottet.

studera

studera den särskilda

problematiken

hot om våld och överväga om tillämpningen
vållar problem i sådana sammanhang.

Sexualbrotten

Vi föreslår
ken.

särskilt

vid översynen och aktuasom uppmärksammas
inklusive
i fråga om straffsatser
m.m., som den

bör kommissionen

som utsätts för
bestämmelserna
om nödvärn

för

kommissionen

bör påtala brister

Kommissionen

förändringar

vissa genomgripande

i sjätte kapitlet

Ändringarna rör dels frågan om vilka sexuella handlingar

för ansvar för våldtäkt,
mot barn - vilka åtgärder i övrigt
för våldtäkt.

krävas

dels

när det gäller

sexuella

brottsbalsom skall
övergrepp

mot barnet som skall krävas för ansvar

Vi anser att lagtexten bör utformas med en terminologi
som ligger så
i
nära verkligheten
som möjligt och föreslår därför språkliga ändringar
ett flertal
begreppet

lagrum
"sexuellt

i sjätte

kapitlet.

umgänge".

Det

gäller

framför

allt

i fråga

om

av
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våld

och

kvinnor

mot

Bakgrund
har varit föremål
i sjätte kapitlet brottsbalken
om sexualbrott
År
1984 ändrades bestämmelupprepade gånger under årens lopp.

Bestämmelserna
för översyn

på ett genomgripande
sätt. Som skäl
serna efter ett långvarigt utredningsarbete
för den reformering
då
sjätte
kapitlet
gjordes
angavs att de tidigare
av
som
i
delar
bestämmelserna
vissa
var präglade av en äldre tids
om sedlighetsbrotten
i sexuella frågor och att bestämmelsernas
till en
utformning
moraluppfattning

på en diskriminerande
kvinnosyn. Dessutom hade man tagit intryck
den
och
sociologiska
kriminologiska
forskningen
på området,
som hade
av
inte minst
och skadeverkningarna
belyst omfattningen
av vissa sexualbrott,
del grundats

våldtäkt och sexuella övergrepp
mot barn.
År 1992 genomfördes
ett flertal lagändringar,
stärka skyddet

hang

att i strafflagstiftningen

och till

underårig
vid

av om ett sådant brott är grovt.
för sexuellt ofredande skärpts.

1993
Den senaste ändringen
1995 prop.
1994/95:2,

i sjätte kapitlet

brottsbalken

trädde

mot att bli utnyttjade
for sexualbrott
preskriptionstiderna

förlängdes

Därefter
i kraft

har

-

den

1

den 1 januari

Ändringen syftade till att ytterligare

1994/95:JuU5.

för barn och ungdomar

stärka skyddet
Bl.a.

om våldtäkt och sexuellt utnyttjande
av
skall
beaktas
omständighet
som en
som

bedömande
straffet

juli

hang.

syftade till att
som särskilt
i
sexuella
bli
utnyttjade
mot att
sammani sexuella
markera allvaret
ytterligare

mot barn. I bestämmelserna
fördes offrets låga ålder

övergrepp
särskilt

för barn och ungdomar

i sexuella

sammanmot barn enligt 1-4

och 6 §§.
1 § finns bestämmelser
om våldta/a. Hit hör gärningar då någon med
våld tilltvingar
eller hot om allvarligt
sig samlag eller annat sexuellt ummed samlag. Lika med våld anses att försätta någon i
gänge som är jämförligt
I 6 kap.

våld

vanmakt

eller

liknande

tillstånd.

Straffet
i normalfallet
i tre svårhetsgrader.
är
i lägst två och högst sex år. Om brottet med hänsyn till våldets eller
döms
i övrigt är att anse som mindre allvarligt,
hotets art och omständigheterna
till fängelse i högst fyra år. Lägsta straff är således i detta fall det allmänna
Våldtäktsbrottet

är indelat

fängelse

14 dagar.

fängelseminimun,
begått

gärningen

har tillfogat

allvarlig

har varit

livsfarligt

skada eller allvarlig

eller

sjukdom

om den som
eller, med

låga ålder eller annars, visat särskild
Straffet
för grov
råhet kan brottet bedömas som grovt.
i lägst fyra och högst tio år.

hänsyn till tillvägagångssättet
eller
hänsynslöshet
våldtäkt är fängelse

Om våldet
eller offrets

Den som, i annat fall än som avses i 1
genom olaga tvång förmår någon till
för
sexuellt
sexuellt umgänge döms enligt 2 §
tvång till fängelse i högst två år.
Hit hör fall där visserligen
där själva sexualhandlingen
sen faller

vidare

situationer

våld eller hot om våld kommit till användning
men
inte kan jämställas med samlag. Under bestämmeldär tvång av annat slag än som avses i 1 § kommit

och våld

Brottsbalksbrotten

till

kvinnor

mot
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Om den som har begått gärningen visat särskild hänsynslöshet
eller om brottet annars är att anse som grovt skall brottet bedömas som grovt
sexuellt tvång. Straffet för det grova brottet är fängelse i lägst sex månader och

användning.

högst fyra år.
I 3 § föreskrivs

Det gäller den som förmår
ansvar för sexuellt utnyttjande.
missbruka
hans eler hennes
någon till sexuellt umgänge genom att allvarligt
beroende ställning eller den som har sexuellt umgänge med annan genom att
otillbörligt
utnyttja att denne befinner sig i vanmakt eller annat hjälplöst tillstånd

eller

lider

aktivt

handlande

inte något sådant
av en psykisk störning. Brottet förutsätter
från gärningsmannens
sida såsom vid våldtäkt.
Däremot krävs

utnyttjat
att den som har begått gärningen
Straffet är fängelse i högst två år. Liksom
detta brott

Till

vid brottet

sexuellt

tillstånd.

eller

i 2 § har

tvång

Om den som har begått gärningen visat särskild
om brottet annars är att anse som grovt döms för grovt
till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

två svårhetsgrader.

hänsynslöshet
sexuellt

den andres ställning

eller

utnyttjande

skydd för barn och ungdomar

gänge i vissa beroendesituationer.

innehåller
I första

4 § ett förbud

stycket föreskrivs

mot sexuellt umsålunda straff för

den som har sexuellt umgänge med den som är under 18 år och som är hans
eller står under hans fostran eller för vars vård eller tillsyn han har
grund av myndighets beslut. Brottet benämns sexuellt utnyttjande
på
att svara

avkomling

och straffet för normalbrottet
av underárig,
en ändring som trädde i kraft den 1 januari

i högst fyra år. Genom

är fängelse

1995 skall också den som, i annat
har sexuellt umgänge med barn under 15

fall

än som avses tidigare i kapitlet,
år dömas för sexuellt utnyttjande av underårig.

sexuellt

Tidigare

med barn och upptogs i en 5
§
andra
I 4
stycket finns bestämmelser

upphävts.

benämndes

Sistnämnda

detta brott

har nu
för grova fall. Brottet bedöms
visat särskild hänsynslöshet
mot

umgänge

paragraf

som grovt om den som har begått gärningen
den underårige eller om brottet
grund av dennas låga ålder eller annars bör
Straffet
för grovt sexuellt utnyttjande
bedömas som grovt.
är
av underárig
fängelse i lägst två och högst åtta år.
Bestämmelserna

i 6 § gäller

ger ett nära biologiskt
umgänge med avkomling
serna är subsidiära till
Även 7 § är subsidiär
sexuellt
under

ofredande,

respektive

tidigare
till

innebörd.

Straffet

förbindelser

mellan

umgänge
i kapitlet.

lagrum

detta brott

i kapitlet.

Brotten

då det förelig-

benämns

med syskon.

sexuellt

Bestämmel-

upptar brottet
som sexuellt berör barn
eller medverka i någon handling med

döms

att företa
för sexuellt ofredande

barnet

i situationer

parterna.

sexuellt

lagrum

tidigare

och för

15 år eller förmår

sexuell

sexuella

släktskap

Paragrafen

någon

är böter

eller fängelse

i högst

eller annan
samma brott döms den som genom tvång, förledande
påverkan förmår någon som har fyllt 15 men inte 18 år att företa
eller medverka
i en handling med sexuell innebörd, om handlingen
är ett led i
bild eller utgör en posering i annat fall än när det
framställning
av pornografisk

två år. För

otillbörlig
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är fråga om framställning
av en bild. l ett tredje stycke anges att även den som
blottar sig för annan på ett sätt som är ägnat att väcka anstöt eller annars genom
0rd eller handling på ett uppenbart sedlighetssårande
anstötligt
sätt uppträder
mot annan skall dömas för sexuellt ofredande.
I 8-10 §§ finns bestämmelser
om koppleri och om förförelse
av ungdom. I 11
§ anges att ansvar för en gärning mot någon under en viss ålder skall ådömas
även den som inte insåg men hade skälig anledning anta att den andra personen
inte uppnått

sådan ålder.

för försök, förberedelse
och stämpom straffansvar
dtalsbestämmelse
flera olika brott i 6 kap. En särskild
ling beträffande
som rör
i ålder och utveckling
mellan den
vissa brott och som tillämpas när skillnaden
I 12 § finns bestämmelser

som har begått gärningen

är liten

och offret/barnet

Kvinnovåldskommissionens

11.1.2

Bestämmelserna

i sjätte

drygt

ett decennium

delvis

präglade

kapitlet

sedan.

återfinns

i 13

utgångspunkter
reformerades
som nämnts för
bestämmelserna
de
tidigare
var
av
Enligt 1977 års sexualbrottskvinnosyn.

brottsbalken

Utformningen

av en diskriminerande
kommitté
SOU
1982:61
gällde det att "göra rent hus med gamla ännu kvardröjande uppfattningar
mannen och är skyldig att ställa
om att kvinnan tillhör
62. Det är enligt vår mening nu tid att gå vidare.
sig till hans förfogande"
framför

de regler

som rör sexualbrotten,
andra sexuella övergrepp mot kvinnor

ga uttryck
även

för

i samhället

övergrepp

och

bristande
i stort.

jämställdhet

allt

uppfattas
mellan

Det könsrelaterade

kränkningar

se över tillämpningen
Våldtäkt
våldtäktsbrottet.

sina direktiv

skall enligt

Kvinnovåldskommissionen

numera allt oftare som allvarlioch män, men
enskilda kvinnor

våldet

överhuvudtaget

utgörs av
till
tiders
gångna
mot
som knyter an
män. Det är också sådana föresom underordnade
kvinnor,

om kvinnor
ställningar
som präglat och legat till grund för den nuvarande
bestämmelserna
i sjätte kapitlet brottsbalken.
Inte minst gäller

föreställningar

av
och

utformningen

av

detta beträffande

våldtäktsbrottet.
har vi i enlighet med våra direkav sjätte kapitlet brottsbalken
oneklihar detta perspektiv
tiv haft kvinnoperspektivet
i fokus. Hitintills
- som
i
varit
eftersatt
det
offerperspektiv
helt
eftersom
är
grundläggande
är
ett
gen
Även barnperspektivet
vid översynen
har influerat kommissionen
lagstiftningen.
Vid översynen

Det är också framför
av rådande bestämmelser.
barn utsätts för sexuella övergrepp.
Vi föreslår

nedan vissa genomgripande

ändringar

allt

flickor

som drabbas

i sjätte kapitlet

när

brottsbalken.

Viktiga
ändringar som föreslås rör dels frågan om vilka sexuella handlingar
såvitt avser våldtäkt
dels
mot barn
som skall krävas för ansvar för våldtäkt,
vilka handlingar
i övrigt mot barnet som skall krävas för ansvar.
i nu gällande lag ter sig verklighetsI vissa avseenden anser vi att språkbruket

Brottsbalksbrotten

främmande.

"sexuellt

Begreppet

nämningen

"könsligt

umgänge",

umgänge",
härrör

från

och

våld

mot
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kvinnor

som fick ersätta den tidigare beäldre tider då man ännu inte var

om vidden av de fysiska och psykiska skadeverkningar
ofta leder till. Det samspel mellan två personer
ellt övergrepp

medveten

som ett sexusom uttrycket

leder tankarna till är artskilt från de övergrepp och kränkningar som
antal
lagrum i sjätte kapitlet tar sikte på. Vi kommer nedan att föreslå
ett
förändringar
när det gäller uttrycket sexuellt umgänge, men även när det gäller

"umgänge"

vissa

synsätt och som
som speglar ett föråldrat
ett kvinnoperspektiv.
vissa genomgripande
förändringar
av våldtäktsparagrafen

andra

formuleringar,

främmande
föreslår

Vi

Dessutom
nuvarande

känns

utifrån

1

§.

mot barn 2 §. De
en helt ny bestämmelse
om våldtäkt
sexuellt utnyttjande
i 3 §
bestämmelserna
om sexuellt tvång i 2

föreslås

utnyttjande av underårig i 4 § förs, enligt vårt förslag, samman till
§. Bestämmelsen
3
lagrum
ett
om sexuellt ofredande i 7 § ändras terminolo§
vissa
I 12 § föreslås vissa
språkliga ändringar.
giskt och även i ll
görs
och sexuellt

och även en ändring

följdändringar

i sak. Vidare

justeras

åtalsbestärnrnelsen

i

13

Kvinnovâldskommissionens

1l.l.3

överväganden

och

förslag
Våldtäkt

Vi

föreslår

förligt

att rekvisitet

umgänge"
sig samlag eller på annat sätt sexuellt
utnyttjar avser samma sexuella handlingar

sexuellt

"tilltvingar
sexuellt
begreppet

annan till samlag eller därmed jämi 6 kap. l § brottsbalken
ersätts med rekvisitet

"tvingar

sexuellt

utnyttjar".

Uttrycket

som i dag avses med

umgänge.

såtillvida
också redaktionellt
att första
som begås av en man mot en kvinna. I ett andra
såvitt avser gärningsman/offer.
stycke behandlas övriga konstellationer
föreslås
viss
ändring.
språklig
I övrigt
en
ändras

Våldtäktsparagrafen

stycket

behandlar

brott

i

och
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Med våldtäkt
till

förstås

samlag

enligt

eller

våld

lydelse av 6 kap. 1 § att någon tvingar
sexuellt umgänge genom våld eller

nuvarande

därmed

kvinnor

mot

jämförligt

annan
genom hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara. Lika
med våld anses att försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd.
i vårt land, liksom i de flesta andra länder, har varit patriarFamiljemönstret

och samhällets
och överhuvud,
var länge familjens försörjare
arvsinoch
släktens
Monogamin
uppgift var att slå vakt om familjestabiliteten.
säkra
på att de
sexualmoral.
Männen ville vara
tressen omgavs av en restriktiv
under
var fäder till de barn som deras hustrur födde och höll därför kvinnorna
kaliskt.

Mannen

uppsikt.

sträng

att sexuellt umgänge
av uppfattningen
umgänge var
och allt utomäktenskapligt

1734 års lag präglades

var tillåtet
således straffbart.

endast

äktenskapet

inom
Såväl

föräktenskapliga

som

utomäktenskapliga

I äldre tider var straffen
var länge förbjudna.
i synen
1864 års strafflag innebar en mildring
ambitioner
karakteriserades
ändå av långtgående
att styra
objekt för
beteende. Kvinnan
sågs som ett osjälvständigt

förbindelser

sexuella

för sedlighetsbrotten

drastiska.

på dessa brott,
människors

men
sexuella

mannens sexualdrift.
att det var fadern eller

också såtillvida
makten över kvinnorna
skulle
ingå äktenskap med. Det stadgades
kvinnan
bestämde
vem
som
bedömdes
kvinna
med våld. Allvarligast
förde
bort
en
ansvar för den som
drabbade
den
Straff
trolovade.
brottet om det avsåg en annan mans hustru eller
en kvinna från sin man, eller en dotter från sina
som lockade eller bortförde
Männen

behöll

släkten

skett med kvinnans vilja. En våldtäkt sågs som
även om bortförandet
och våldpå
allvarligt
ett
mannens - makens eller faderns - rättssfär,
angrepp
brottsbalkens
samband
med
förrän
i
kriminaliserades
inte
täkt inom äktenskapet
föräldrar,

tillkomst

år 1965.

Före brottsbalken

användes

menades ursprungligen
otukt

otukt

i brottsbeskrivningarna.

sexuellt

umgänge.

Därmed

I 1864 års strafflag

för den som tog kvinna med våld och mot hennes vilja övade
med henne eller tvingade henne därtill genom hot som innebar trängande
enligt 1864 års lag sålunda riktade sig mot
Medan straffet för våldtäkt

stadgades
fara.

uttrycket

utomäktenskapligt

straff

begränsat till att avse framtvingav otukt blev det i brottsbalken
sexualhandlingar.
därmed
jämförliga
1984
sedan
eller
år
samlag
ande av
Som motiv för denna begränsning anfördes att sexuella övergrepp
av annat slag
än påtvingade samlag i och för sig kan innebära ett lika stort lidande för kvin-

framtvingandet

nan, men att det i regel inte kan anses vara kränkande för henne i lika hög grad
fjärde upplagan 1974, s. 251.
Beckman m.fl. Kommentar till brottsbalken
således att en kvinna
våldtäktsbrottet
Från år 1965 till år 1984 förutsatte
utan det var tilltvingades till samlag. Samlaget behövde inte vara fullbordat
berört varandra.
blottade könsdelar
ansåg att det inte fanns någon anledning
och övergreppet
är nämtill samlag. Kränkningen
att begränsa våldtäktsbrottet
ligen principiellt
sett av samma slag oavsett om det är fråga om vaginala, orala
att gärningsmannens
SOU
Sexualbrottskommittén

räckligt

och offrets

1982:61
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likställa
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menade

kommittén.
Andra övergrepp
ville
som kommittén
med våld förde
samlag var att gärningsmannen
sina
slida eller analöppning
eller att gärningsmannen
med an-

med påtvingade
i kvinnans

fingrar
vändande

av våld förde
våldtäkt borde

Till

ning.

och

främmande
också,

föremål

enligt

i kvinnans

kommittén,

slida

hänföras

fall

eller

analöpp-

då gärnings-

utfört

samlagsrörelser
mot kvinnans könsorgan även om kvinnan vid
bar trosor. Som exempel på sexualhandlingar
som inte kan jämföras
med samlag nämnde kommittén
bl.a. att mannen tvingar kvinnan att onanera
honom eller att mannen med sitt könsorgan berör andra delar av kvinnans kropp
mannen
tillfället

än könsorgan,

eller mun.
1983/84: 105 angavs att det inte var
gällande
lag prop.
nu
lämpligt eller möjligt att i detalj ange vilka slags sexualhandlingar
som kan vara
med samlag. Det angavs vidare att anala och orala samlag måste
att jämföra

analöppning

l förarbetena

till

räknas

dit och att man, när det gäller andra sexualhandlingar,
med ledning av
får avgöra om handlingen kan anses jämförlig
med samlag.
betydelse är, sägs det i propositionen,
sådana omständigheter
som om

omständigheterna
Av

övergreppet

varit

varaktighet

etc.
samlagsliknande

förenat
Det

bör

karaktär

med smärta,
dock
för

exempel

om det har varit av kortare eller längre
skall ha varit av klart
att handlingen
Som
att brottet skall bedömas som våldtäkt.
inte
kan
med
jämställas
samlag
nämns
som
krävas

på en sexualhandling
samlagsrörelser
när parterna är påklädda eller att en man tvingar en kvinna att
honom. Efter vissa påpekanden av lagrådet anförde föredraganden
onanera
skall ha klart samlagsliknande
på nytt att övergreppet
karaktär för att det rättsligt skall bedömas som våldtäkt samt att olika övergrepp av sadistiskt slag med
sexuell anknytning
främmande
föremål förs
i kvinnan
- som t.ex. att något
inte utan vidare bör bedömas som våldtäkt.
En sådan bedömning
påpekades det, vara rimlig i vissa fall med hänsyn till handlingens
omständigheterna
i övrigt.

Enligt
samlag

gällande

rätt förutsätter

eller

sexualhandlingar

syfte

och

således våldtäktsbrottet

att någon tvingas till
med samlag. Tvingas
som är jämförliga
till någon annan form av sexualhandling
kan det alltså inte bli fråga
för våldtäkt. I de situationer
där ett sexuellt övergrepp
inte kan anses

personen
om straff

jämförligt

till

med samlag kan ansvar för sexuellt
innebär

Självfallet
särskilt

kan dock,

kränkande

tvång enligt 2 § komma

i fråga.

ett påtvingat samlag ett mycket allvarligt övergrepp som är
för den personliga integriteten.
Ett flertal andra övergrepp,

som består i att en man fysiskt utnyttjar en kvinnas kropp i sexuella syften, kan
dock enligt vår mening vara i lika hög grad kränkande för kvinnan som i de fall
resulterar
övergreppen
i ett vaginalt eller annat samlag. Redan Sexualbrottskommittén
pekade på sådana handlingar
som att en man med våld för upp
främmande
övergrepp

föremål

i kvinnans

som går under

underliv.

benämningen

Sådana

handlingar,

"Fist-fucking",

dvs.

men

även

de

när en knytnäve

och våld
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kvinnor

mot

och riskfyllda
att
smärtsamma
är så kränkande,
körs upp i kvinnans underliv,
straffmindre
dem
betrakta
avseende
det inte finns anledning att i något
som
för ansvar enligt
värda än de sexualhandlingar
som i dag utgör en förutsättning
uppvisar många former av sexuellt
Inte minst pornografin
våldtäktsstadgandet.
karaktär som är mer smärtsamma,
våld mot kvinnor
av icke samlagsliknande
handän samlag eller därmed jämförliga
och kränkande
skadeframkallande

lingar.

Enligt

vår mening

ligger

till hands att vid bedömningen
av
kränkningens
natur i stället för själva

det närmare

ta sikte på den sexuella
saknas skäl att
sexualhandlingen
som sådan. I enlighet med detta resonemang
de som gäller
än
sexualhandlingen
själva
krav
på
andra
ställa
vid våldtäktsbrott
sexuellt
utnyttjande
och
av
för ansvar för sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande
underårig i 2-4 §§.
ansvarbestämmelser
umsom "sexuellt
I sistnämnda
anges sexualhandlingen

övergreppet

sjätte
avses det som i den tidigare lydelsen av
utförligt
blev
uttrycket
kapitlet avsågs med könsligt umgänge. Innebörden
av
Med begreppet åsyftas samlag och
till brottsbalken.
belyst under förarbetena
natur, vilka
andra sexualhandlingar
som homosexuell
av såväl heterosexuell
sexuella
enderas
bådas
eller
eller
uppväcka
tillfredsställa
typiskt sett avser att
könsdriften
tillfredsställelse
direkt
medfört en
Huruvida
handlingen
av
drift.
eller inte är i och för sig inte avgörande. Till sexuellt umgänge hänförs sam-

gänge".

Med sexuellt

umgänge

och andra samlagsliknande

lagsförsök

nödvändigtvis

att gärningsmannens

handlingar.

det är t.ex. tillräckligt
att gärningsmannen
hennes könsorgan.
kvinnans
än
kropp
av

För

straffbarhet

könsdelar

och offrets

berört

med sitt könsorgan

krävs

varandra,

berör

inte
och

andra delar

I regel fordras att direkt kroppslig
har
sexuellt
umgänge
ansetts kunna äga rum även utan
men
och den andras kropp.
könsorgan
den
mellan
beröring
direkt kroppslig
enes
263
där gärningsmannen
1950
NJA
rättsfallet
Som exempel på detta nämns
s.
tillfället
bar undervid
rörelser med en flicka som
samlagsliknande
utförde
med
munnen
byxor. Som sexuellt umgänge anses vidare att gärningsmannen

beröring

eller

föreligger,

tungan
motsvarande

berör

den andras

handling

könsorgan

med gärningsmannens

att sistnämnda
person företar
Utanför
det område
könsorgan.

eller

i regel att gärningsannat sätt flyktigt berör den andras yttre könsorgan.
För att
dock
kan
förfarande
Ett sådant
som sexuellt ofredande.
vara straffbart
inriktad
på
i
regel
en viss
vara
anses som sexuellt umgänge bör beröringen
händmed
Vid bedömande av om en beröring av någons könsorgan
varaktighet.
skall anses
sexuellt umgänge eller om gärningen
erna skall anses innefatta
ofredande
sexuellt
bestämmelsen
i
ser
beteende
sådant
om
utgöra ett
som avses
uttrycket
Innebörden
helhet.
i
sin
situationen
av
man till den föreliggande
i ett
sexuellt umgänge har varit föremål för prövning
av Högsta domstolen
sexuellt
mellan
flertal fall. Under senare år har frågan om gränsdragningen
i rättsumgänge med barn och sexuellt ofredande varit föremål för prövning

som avses med begreppet
eller
mannen fingrar

sexuellt

umgänge

faller

däremot
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NJA

1991 s. 228, NJA 1992 s. 585 och NJA 1993 s. 616. I fråga om
dras gränsen mellan vad som skall hänföras till sexuhandlingar
ellt umgänge och vad som skall anses som sexuellt ofredande på ett likartat sätt
handlingar
natur.
som beträffande
av heterosexuell

homosexuella

Med

begreppet

sexuellt umgänge avses sålunda en mångfald olika sexuella
som, när de är förenade med våld eller annat tvång, i samtliga fall
innebär en svår kränkning
av integriteten hos den som utsätts för övergreppet.
vi
Sammanfattningsvis
avgränsatt, såvitt avser den sexuella handlingen,
anser
skall
kvinnans/offrets
ningen
Med denna utgångspunkt
göras ur
perspektiv.

handlingar

saknas

anledning

att, såvitt nu är ifråga, skilja mellan olika sätt att fysiskt
kvinna
i
sexuella syften såsom sker i dag. Allt sådant handlande som
en
i dag innefattas i begreppet sexuellt umgänge bör enligt vår mening omfattas av

utnyttja

våldtäktsbestämmelsen.
I sjätte

kapitlet

skriva
inte.

används

som nämnts begreppet sexuellt umgänge för att behandlingarna
oavsett om dessa är förenade med tvång eller
sexuellt umgänge för enligt vår mening tanken till en frivillig
sexualakt mellan två personer, och ordet "umgänge" kan till och

de sexuella

Uttrycket

och ömsesidig
med uppfattas

att någon frivilligt
som ett positivt laddat 0rd, som indikerar
i sexuella handlingar.
Vid de handlingar som utgör våldtäkt är dock

medverkar

varje

utesluten, och det är från pedagogisk
synpunkt
av ömsesidighet
att använda ett sådant begrepp for att beskriva en gärning, som är ett
handlande och som utgör en sexuell kränkning.
Ett liknande resone-

inslag

olyckligt
ensidigt

1994/95:2,
i samband med att
mang fördes för övrigt helt nyligen i proposition
straffbestämmelsen
om sexuellt umgänge med barn i 5 § ändrades. Den gärning
rubriceras
som avsågs med lagrummet
nu i stället som sexuellt utnyttjande
av
eller

i förekommande
fall
sexuellt utnyttjande av underårig.
- grovt
har
relevans
inte endast när det är fråga
vår
enligt
mening
resonemang
i
lika
brottsrekvisit.
Vi anser
det
brottsrubricering
hög
grad
gäller
när
utan
om
mot denna bakgrund att uttrycket sexuellt umgänge är direkt olämpligt när det

underårig
Detta

sig sexuellt
att beskriva en sexualakt som innebär att en person förgriper
på en annan person. Begreppet sexuellt umgänge bör sålunda enligt vår mening
ersättas med en mer rättvisande
term.
Som nämnts användes uttrycket otukt i brottsbeskrivningarna
före brottbalkens
gäller

tillkomst.
till brottsbalken
Straffrättskommittén
I förarbetena
framhöll
att otukt
hade en mycket obestämd betydelse i allmänt språkbruk
på
uttrycket
samt att
grund av den negativa värdering som låg i det inte passade i en objektiv brotts-

beskrivning.

Värderingen
Som

brottsbeteckningarna.
orden

samlag och könsligt

Med otukt
är därför

termer

för

kommittén

i stället

den sexuella

komma

handlingen

till
kom

uttryck

i

i stället

umgänge numera sexuellt umgänge
att användas.
"den
sexuella
sårades,
och det
anständighetskänslan"
att
att man i mitten av 1960-talet försökte beskriva den sexuel-

avsågs bl.a.

förståeligt

borde enligt

och våld
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mera neutralt.
brottsbeskrivDe argument som i mitten av 1960-talet talade för en "neutral"
finns goda
mening
enligt
vår
ning gör sig inte lika starkt gällande i dag, och
tydligt markera att det är fråga om övergrepp
skäl att i brottsbeskrivningarna

handlingen

och inte om sexuella handlingar präglade av frivillighet
i 8
kan också noteras att det i brottsbeskrivningen

jar

att någon främjar
annan har tillfälliga

krävs

koppleri,

att någon

eller pá ett otillbörligt
sexuella förbindelser

och ömsesidighet.

Det

stadgas ansvar för
ekonomiskt
sätt
utnytt-

vari

mot ersättning.

framstår också typiskt sett som ett utnyttsom beskrivs i 1-4
för
jande av en annan persons kropp
egna sexuella syften. Det kan gälla utnytttrångmål, beroende eller
jande av någons fysiska eller psykiska underläge,
har gärningsmannen
Oavsett vilket rekvisit som är tillämpligt
hjälplösa tillstånd.
De gärningar

till en annan
sitt överläge i förhållande
på ett eller annat sätt utnyttjat
komma till
bör
anförda
detta
synsätt
det
bakgrund
Vi
att
av
anser mot
person.
rekvisitet
"tvinga
därför
och
föreslår
att
uttryck i straffbestämmelserna
annan
sexuellt umgänge" i 1 § ersätts med rekvisitill samlag eller därmed jämförligt
sålunda

Det nya utannat sätt sexuellt utnyttjar".
i
dag
sexuella
handlingar
avses med
som
avser samma
begreppet sexuellt umgänge.
Även ordet samlag kan leda tankarna till ett frivilligt
sexuellt samspel mellan

tet "tilltvingar
trycket sexuellt

sig samlag

eller

utnyttjar

två parter. Ordet, och vad som avses därmed, är dock väl inarbetat
När det används i vår lagtext i exempliñerande
männa medvetandet.
det en rent teknisk

i det all-

syfte har

innebörd.

enligt våldtäktsstadgandet
det tvång som krävs för straffansvar
vi inte någon ändring i sak. I paragrafen anges att lika med våld anses
Härmed
eller annat sådant tillstånd.
någon i vanmakt
avses att
att försätta
exempelvis genom
försatts i ett hjälplöst tillstånd,
någon, utan egen medverkan,
alkohol eller andra
att en kvinna förtärt något som henne ovetande innehållit
intagit sådana medel kan ansvar för våldtäkt inte bli
droger. Har offret frivilligt
sätt sexuellt utnyttjar offrets
aktuellt. Den som i ett sådant fall
ett otillbörligt

Beträffande
föreslår

hjälplösa
mening

situation

kan dömas
"vanmakt"

är ordet

for

sexuellt

främmande

Enligt vår
utnyttjande enligt 3
nutida språkbruk och bör därför
"medvetsVi föreslår att uttrycket

för

med en mer ändamålsenlig
term.
i stället får beteckna ifrågavarande
löshet eller annat hjälplöst tillstånd"
Någon ändring i sak är inte avsedd.
Genom 1984 års reformering
av sjätte kapitlet gjordes våldtäktsbrottet
ersättas

rekvisit.
formellt

måste gärningsmannen
Tidigare
vara en man och offret en
sett könsneutralt.
bl.a.
sexualbrottskommitté
1977
års
uttalade
härav
kvinna.
Mot bakgrund

följande

SOU

1982:61

s. 70.

som talar för att man i dagligt tal hänför till våldtäkt
inte bara mäns sexuella övergrepp mot kvinnor utan också homosexuella

Det finns

mycket
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fall då en man tvingar en annan man till homosexuellt
mening finns det anledning att ta fasta på
umgänge. Enligt kommitténs
detta och anpassa den juridiska
till vad som sarmobrottsbestänmingen
våldtäkter,

likt

t.ex.

med det allmänna

överensstämmer

Man har med all säkerhet
våldtäktsbrott

övergreppet
lertid

troligt

sexuella
man.
kvinna
komma

att räkna med att det stora flertalet
kommer att vara sådana där det sexuella
emelbegås av en man gentemot en kvinna. Det förefaller
behandla
fall
också
kommer
homonågra
att man
att
av

våldtäkter,

i första hand då övergrepp
kommer

är gärningsman

det att bli

anförda,

till

offer

för detta brott.

sällsynt

man eller
kännedom bör de emellertid,

behandlas

skall enligt
män som kvinnor
för
Vidare
våldtäkt.
ansvar

fällas

av en man mot en annan
med fall då en
kvinna. Skulle sådana fall

mycket

och offret

myndigheternas

av det förut
annat.
Såväl

anledning

även i framtiden

Antagligen
till

rättsmedvetandet.

vårt

som våldtäkter

förslag

och

som framgår
inte som något

även fortsättningsvis

kan män likaväl

som kvinnor,

kunna
tänkas

bli

för närvarande har
som våldtäktsparagrafen
döljer det faktum att våldtäkt så gott som uteslutande begås av en man mot en
Vi anser att lagtexten inte speglar verkligheten
i detta avseende. Att
kvinna.
formellt
könsneutral
lagtexten döljer det verkliga förhållandet
utgenom en
Den s.k. könsneutrala

utformning

den pedagogiska och preventiva verkan
är inte ägnat att ge straffbudet
Vi anser därför att våldtäktsparagrafen
bör omformuleras
som bör eftersträvas.
fallet,
det helt dominerande
på ett sådant sätt att den i första stycket beskriver

formning

nämligen

"en man som tilltvingar
sig samlag eller på annat sätt sexuellt utnytt...", och att paragrafen i ett andra stycke anger att en motsvaranföretagen av en man mot en annan man respektive av en kvinna

jar en kvinna
de handling,

mot en annan kvinna eller mot en man också utgör brott enligt samma straffockså framtagandet av statistiska uppgifter
bud. En sådan uppdelning förenklar
om lagförda personer,
som är ägnade att spegla den verkliga
olika kategorier
av våldtäkt.

frekvensen

av

Som redovisas nedan föreslår vi att sexuella övergrepp mot barn skall behandlas i en ny paragraf 2 § som ett särskilt brott, oavsett om någon tvångssituation är för handen eller inte. Brottsbenämningen
föreslås bli våldtäkt mot barn.
brott.
straffbudet
blir ett med våldtäkt
enligt 1 § sidoordnat
och därför krävs inte någon subsidiaritetsav själva lagtexten,
"offrets
klausul i våldtäktsstadgandet.
Det för grov våldtäkt upptagna kriteriet
låga ålder" bör, mot bakgrund av den föreslagna bestämmelsen om våldtäkt mot
barn, falla bort.
Det

Detta

föreslagna
framgår

och
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Våldtäkt

mot

våld

kvinnor

mot

barn

Vi anser att sexuellt utnyttjande av ett barn under 15 år skall bestraffas
sätt som våldtäkt mot en vuxen kvinna. Detta bör gälla
på motsvarande
eller inte. Vi föreslår att ett nytt straffbud
oavsett om tvång förekommit
om våldtäkt mot barn införs. Alla sexuella övergrepp mot ett barn under
15 år, som i dag faller under 1-4 §§, omfattas av den nya bestämmelsen.
sexuellt
används begreppet
den sexuella handlingen
att beskriva
Rekvisitet
sexuellt
överensbegreppet
umgänge.
utnyttjar,
som motsvarar
när det gäller våldtäkt
stämmer med vad vi föreslagit
mot vuxna. Det
För

i likhet med våldtäktsi tre svårhetsgrader
att brottet delas
sistnämnda
brott. Straffet
för
och med samma straffskalor
som
för normalgraden
bör sålunda uppgå till fängelse i lägst två och högst sex
är att anse som
år. Om brottet med hänsyn till särskilda omständigheter
föreslås
brottet,

Straffskalan

vi att det döms till fängelse i högst fyra år.
mot barn bör vara fängelse i lägst fyra och

föreslår

allvarligt

mindre

för grov våldtäkt

högst tio år.

I kommissionens

uppdrag

övergrepp
av skilda
männa råd 1991:3
misshandel.

fysisk

slag,

innehåller
Såväl barnets

misshandel.

skyddet även för flickor
att överväga
sexuellt våld. Enligt Socialstyrelsens

sexuella

mot barn
också psykisk

övergrepp
innebär

misshandeln

Den sexuella

fysiska integritet
Ett huvudsyfte

ingår
däribland

integritet

sexuella

olika

former

och ibland

som barnets

psykiska

mot
allav
även
och

kränks.

bör därför vara att skydda barn
om sexualbrott
och ungdomar mot att bli utnyttjade i sexuella sammanhang.
med kraft markerats att samhället
Det har tidigare i lagstiftningssammanhang
alldeles oberoende
sexuella
övergrepp,
måste skydda barn och ungdomar mot
med reglerna

kan
av om den andra parten använt våld eller tvång av något slag. Situationen
utan att
nämligen
vara sådan att barnet förmås att delta i sexuella handlingar
direkt fysiskt eller psykiskt tvång används. Det kan vara fråga om övertalning
till
eller ett utnyttjande av det överläge som en vuxen person har i förhållande
barn

och ungdomar.

skydd än vuxna

Barn

i dessa sammanhang,

större
ett väsentligt
har beaktats i nu
i viss utsträckning

behöver

och ungdomar
vilket

därför

bl.a. 4 och 7 §§ ett straffrättsligt
där
våld eller tvång inte förekommit.
situationer
i
och
skydd för barn
unga även
till senare års ändringar av sjätte kapitlet har anförts att det farms
förarbetena
sexuella övermarkera allvaret i brott som innefattar
anledning
att ytterligare

gällande

grepp

bestämmelser.

Sålunda

innehåller

mot barn och att en av samhällets

viktigaste

uppgifter

är att skydda

barn
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kvinnor

mot

Sexuella övergrepp
mot barn är ett
av sexuella kränkningar.
barns
behov
och självklara
för
den
inte
respekterar
extremt
att
ett
vuxne
integritet, anfördes det. Dessa uttalanden har enligt vår merätt till kroppslig
mot alla former

uttryck

ning fortfarande

hög aktualitet.

förutsätts
enligt nu gällande
enligt 1 § skall anses föreligga
att våldtäkt
bestämmelser
som tidigare nämnts att någon form av våld eller hot förekommit.
Detta gäller oavsett om offret är en vuxen kvinna eller en flicka. Frågan huruvida olika åtgärder mot ett barn konstituerat
ett sådant våld som krävs för
För

I ett
ansvar för våldtäkt har under senare år varit föremål för rättslig prövning.
befanns
i
målet
från
domstolen
NJA
1993
310
avgörande
Högsta
utrett att
s.
gärningsmannen,
man, haft samlag med en åttaårig flicka.
en drygt sextioårig
flickan och hållit hennes armar över huvudet på
bl.a.
åtgärderna varit av sådan
var
om de nu beskrivna
beskaffenhet
Högsta domstolen
att mannen skulle kunna dömas för våldtäkt.
fann att så var fallet och dömde mannen för grov våldtäkt till fängelse i tre år.
Även i det tidigare nämnda rättsfallet NJA 1993
s. 616 dömdes en man för grov
Mannen

henne.

hade legat

ovanpå

i målet

Fråga

sig samlag
konstaterat
våldtäkt
sedan Högsta domstolen
att mannen tilltvingat
med en tioårig flicka genom våld "på sätt som krävs för ansvar för våldtäkt".
även i
Frågan om vilket våld som krävs har varit föremål för rättslig prövning
barn, synes
andra sammanhang.
Rekvisitets
gränser, såvitt avser övergrepp
inte vara helt klara.

dock trots Högsta domstolens uttalanden
avd 12, dom den 3 maj 1995, DB 58.

Riksdagens

justitieutskott

förordade

1994/95:JuU24

Jfr

Svea hovrätts,

nyligen särskilda

över-

i fråga om vilken minsta grad av våld som krävs för att en gärning
konstaterade
skall rubriceras
att det
som våldtäkt när det gäller barn. Utskottet
för
brottsvåld
minst
krävs
i rättspraxis
inte är helt klarlagt vilken grad av
som

väganden

rubriceringen

våldtäkt

när det gäller

barn.

utskottets

Enligt

mening

är det

att det krävs mindre våld
yngre barnet är. En naturlig
är också att våld mot barn respektive mot vuxna i detta sammanutgångspunkt
bör
Lagstiftningsarbetet
uttalade utskottet.
hang kan ha helt olika karaktär,

självklart

närmast

vara inriktat på att få till stånd en ordning
för våldtäkt
på barn som i övrigt uppfyller rekvisiten

enligt

utskottets

av övergrepp
mer att bedömas

regeringen
När

till

mening

som sådant brott. Vad utskottet
1994/95 :332.
känna rskr.

sålunda anförde

där fler fall
också kom-

gav riksdagen

för att frivilligt
delta i olika
15 år torde utrymmet
detta
barn
För
små
måste
sägas vara
begränsat.
utrymme
vara
Att den som begått gärningen inte behövt använda fysiskt våld kan

det gäller

barn under

sexualhandlingar
obefintligt.
ha berott
stånd.
innebär

på att barnet

överhuvudtaget

inte haft någon möjlighet

Övergrepp mot barn är regelmässigt
en allvarlig

kränkning

av barnets

förenade

integritet.

att göra motmed psykiskt våld och

Det maktmissbruk

och den

och
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våld

mot

kvinnor

gör sig skyldig till gentemot barnet väger
som gärningsmannen
i dessa fall enligt vår mening lika tungt som det fysiska våldet eller hotet vid
inte.
föreligger
övergrepp
mot en vuxen kvinna. Någon skillnad i straffvärde
bestraffas
bör
därför
på
barn
under
15
år
sexuellt
utnyttjande av ett
Ett
motsva-

hänsynslöshet

rande sätt som våldtäkt
mit eller inte.

Detta bör gälla oavsett

om tvång

att ett nytt straffbud om våldtäkt mot barn införs.
används begreppet sexuellt utnyttjar,
handlingen

Vi föreslår
den sexuella

sexuellt

begreppet

mot vuxen.

umgänge.

Detta rekvisit

överensstämmer

förekom-

För att beskriva

som motsvarar
med vad vi föresla-

I
mot vuxna enligt 1 § se det föregående avsnittet.
våldtäkt t.ex. en sådan handling som att en man lägger sig
bakom ett barn i en säng och med sitt nakna könsorgan vidrör barnets analöppning medan han håller fast barnet. Däremot kan det enligt gällande rätt inte

git när det gäller
dag omfattar

våldtäkt

brottet

vara fråga om ansvar för våldtäkt om en man tvingar ett barn att onanera
honom. Vi menar att varje handling varigenom
ett
en vuxen fysiskt utnyttjar
sexualdrift
får
for
sin
övergrepp
utlopp
är
barns kropp och på så sätt
ett
som
skall

som våldtäkt.
"våldtäkt"
kan visserligen

bedömas

ett bruk av
rent språkligt
anses förutsätta
våld har dock inte sällan en
hot om sådant våld. Uttrycket
något vidare innebörd,
t.ex. "att ha någon i sitt våld". När vi föreslår att våldalla fysiska sexuella utnyttj anden av barn sker detta
skall
omfatta
täktsbegreppet
allmänt torde anse att
i dag sannolikt
bl.a. mot bakgrund
av att människor
Ordet

fysiskt

våld

våldtäkt

eller

är den adekvata

rubriceringen

övergrepp

av detta slag. En sådan

att understryka samhällets synnerligen stränga syn
på dessa brott. Vi vill dessutom som en jämförelse peka på en språkligt inkon"mordnämligen
i brottsbalken,
sekvent brottsrubricering
som förekommer
bidrar

markering

också till

brand".
hävdas att olika sexuella aktiviteter
som utövas av exempelvis
och en 15-åring ofta innefattar ett betydande inslag av fritt val från
på den principen
sida. Redan i dag bygger dock lagstiftningen
att
den som är under 15 år inte i alla avseenden råder över sina sexuella handlingmellan parterna är liten kan brottet
ar. När det gäller fall där ålderskillnaden
i 13 § i enligdessutom komma att omfattas av den särskilda åtalsbestämmelsen
Det kan givetvis

en 14-åring
den yngres

föreslår i denna del.
het med de ändringar
Även vid det
brottet våldtäkt mot barn finns behov av en gradföreslagna
nu
delas
Det föreslås således att brottet, i likhet med våldtäktsbrottet,
indelning.
för
våldtäktsbör
liksom
normalgraden
Straffet för
in i tre svårhetsgrader.
brottet
uppgå till fängelse i lägst två och högst sex år. Om brottet med hänsyn
föreslår vi att det
till särskilda omständigheter
är att anse som mindre allvarligt
döms till

fängelse

andra stycke.
14 dagar.

av den föreslagna paragrafens
allvarliga brottet är därmed fängelse
som bör medföra att brottet hänförs till den mindre

i högst fyra år. Detta framgår

Lägsta

straff

Omständigheter

för det mindre
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i
allt av sådana förhållanden
graden utgörs framför
som omnämns
och den
i ålder och utveckling mellan gärningsmannen
dvs. att skillnaden
har förövats
är liten. Någon omständighet
mot vilken gärningen
som skulle
inte vara för
kunna medföra att brottet skall bedömas som grovt skall givetvis

allvarliga
13

handen.
vid våldtäkt
genom fysiskt våld eller hot kommit till användning
brott.
I det av
bedömas
enligt
mening
barn
bör
vår
övergreppet
mot
som grovt
innefattas
det
gärning"
"våld eller hot om brottslig
uttrycket
oss föreslagna
Om tvång

råntvång som avses i l § men även begreppet "hot om brottslig gärning",
som
tillfogat allvarlig skada eller allvarlig
är ett vidare begrepp. Att gärningsmannen
sjukdom bör likaledes anses medföra att brottet skall anses som grovt. Det
med vad som i dag gäller i fråga om
bör brottet bedömas som grovt om
Sexuella övergrepp mot
avkomling.
gärningsmannens
riktat
sig
övergreppet
mot
ett barn från en vuxen i dess egen familj, som barnet står i ett beroendeförhåloch medför djupmissbruk av barnets förtroende
lande till, utgör ett allvarligt
mellan
släktskap inte föreligger
gående skador hos barnet. Även om biologiskt
bör därför sådana brott bedömas som grova.
barnet och gärningsmannen
för övrigt
överensstämmer
senare kriteriet
i
§
Likaså
våldtäkt
l
tredje
stycket.
grov

sig mot ett litet barn kan detta vara en omständighet
är inte att skapa någon
som medför att brottet skall anses som grovt. Avsikten
under vilken brottet alltid skulle vara att bedöma som
bestämd åldersgräns
i nu
omständighet
vilket inte heller är fallet såvitt avser motsvarande
grovt,
Om övergreppet

gällande

riktat

våldtäktsbestämmelse.

I stället

betydelse vid bedömningen

bör,

liksom

nu är fallet, offrets ålder
yngre barnet är. Andra

av brottet
skall anses som grovt kan vara att
kan
medföra
brottet
att
som
för grov
Straffskalan
har försatt barnet i ett hjälplöst tillstånd.
gärningsmannen
för grov våldtäkt
våldtäkt mot barn bör enligt vår mening motsvara straffskalan
tillmätas

större

omständigheter

enligt

1 § sista stycket,

dvs. fängelse

i lägst fyra och högst tio år.

i en ny 2
Brottet
föreslagna nya bestämmelsen
tas lämpligen
rubriceras
våldtäkt
barn.
framgått
mot
ovan,
som
föranleder en ändring i preskriptionsbestämmelsen
Den nya bestämmelsen
kap. 4 § andra stycket.
Den

bör,
i 35

och
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Sexuellt

våld

mot

kvinnor

utnyttjande

i 2 § om sexuellt
straffbestämmelserna
att de nuvarande
och 4 § om sexuellt utnyttjande
tvång, 3 § om sexuellt utnyttjande
av
i den mån bestämmelserunderårig förs samman till en ny paragraf, 3
Vi

föreslår

na avser sexualbrott
nämningen sexuellt

uttrycket

sexuellt

med begreppet

mot personer som har fyllt 15 år. Brottet får beutnyttjande. Den sexuella handlingen beskrivs med
och avser samma handlingar
umgänge. Här föreslås sålunda

utnyttjar
sexuellt

som i dag avses
ingen ändring i

skall vara fängelse i högst två år. Straffskalan för grovt sexuellt utnyttjande föreslås vara fängelse i lägst ett och
såvitt avser de olika sexualbrottens
högst sex år. Någon förändring
straffvärde
åsyftas inte.

sak. Straffet

för normalgraden

att de straffbestämmelser
som återfinns i 2-4 §§, i den mån de avser
15 år, förs samman till en ny paragraf,
har
fyllt
mot personer som
tillämpning
är att
för
det
föreslagna
3
En förutsättning
nya lagrummets
rubriceifrågavarande handlingar inte utgör brott enligt 1 eller 2 §§. Brottet bör
Vi föreslår

sexualbrott

ras sexuellt utnyttjande.
12-4 §§ utgörs sexualhandlingarna

av "sexuellt umgänge". Begreppet sexuellt
umgänge och de positiva
som detta uttryck kan ge är, som tidigare
angetts, inte ägnade att spegla vad som sker vid sådana fysiska och andra
med
övergrepp
samt sexuella kränkningar
som avses i 2-4 §§. I samband
det
inställning
för
när
vår
redogjort
ingående
§
har
vi
1
behandlingen
mer
av
associationer

att använda ett sådant uttryckssätt.
"förmå någon till sexuellt umgänge", som för närvaVi föreslår att rekvisiten
i 2 och 3 §§, och "ha sexuellt umgänge med", som återfinns
rande förekommer
Någon
"sexuellt
utnyttjar".
i 3 och 4 §§, i den nya 3 § ersätts med rekvisitet

gäller

ändring

i sak är inte avsedd,

samma sexuella
I de nuvarande

handlingar

utan det nya uttrycket sexuellt utnyttjar
som i dag avses med begreppet sexuellt

skall avse
umgänge.

bestämmelserna
om sexuellt tvång i 2 § och sexuellt utnyttjanoffret till
förmår
de i 3 § är det i vissa fall en förutsättning
att gärningsmannen
diskuteflera
gånger
"förmår"
har
begreppet
sexuellt umgänge. Innebörden
av
och
19
1991/92:35
prop.
s.
se prop.
rats i lagstiftningssammanhang
av
som förekomsten
s. 32 f.. Något behov av en sådan distinktion,
inte. Någon ändring i sak avses
har ansetts utgöra, föreligger
ordet "förmå"
dock inte heller i detta avseende.
betonat samhällets strävan
har man återkommande
I lagstiftningssammanhang
1994/95:2

att så långt som möjligt

skapa normala

livsbetingelser

för dem som lider

av en
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Det har framhållits
störning eller som har ett psykiskt funktionshinder.
sexualliv
till
på
sätt
bör
ha
dessa
rätt
ett
som andra männiatt
samma
personer
finns det anledning
Samtidigt
denna inställning.
att
skor. Vi delar givetvis
störning
lider
psykisk
fall
i
de
då
den
erinra om att det även
tar
som
av en

psykisk

initiativet

till umgänget,

jfr.

straffvärda
bestämmelsen

kan tänkas förekomma

och

i prop.

bör

resonemanget
om otillbörligt

störning

sålunda

gällande

lag.

fall som ter sig otillbörliga
1991/92:35.
Enligt vår mening

av att någon lider av en psykisk
tillämpas på samma sätt som enligt nu

utnyttjande

även fortsättningsvis

för den som har sexuellt umgänge med den som är
avkomling eller står under hans fostran eller för
och
hans
under 18 år
som är
beslut. Liksom
vars vård eller tillsyn han har att svara på grund av myndighets
enligt gällande rätt skall det inte behöva föras någon bevisning
om att den
I 4 § stadgas i dag straff

underåriga

faktiskt

har utnyttjats.

föreslår när det gäller en sammanslagning
av 2-4 §§ är,
som
karakredaktionell
och
språklig
brottsrekvisiten,
endast
olika
såvitt avser de
av
räckvidd,
med de undantag som föranleds av vårt
tär varför kriminaliseringens
densamma som för närvarande.
förslag när det gäller l och 2 §§, förblir
De ändringar

Normalstraffet

enligt

för sexuellt

3 § är fängelse

tvång

enligt

nuvarande

2 § och sexuellt

utnyttjande

i högst två år. För brott som avses i 4 § - sexuellt utnyttdet
fängelse i högst fyra år. Eftersom
är normalstraffet

av underårig
innefattar sådana gärningar som
huvudsakligen
föreslagna nya straffstadgandet
straffet
för normalgraden
överensmening
enligt
3
§§
bör
vår
upptas i 2 och
förändring
brott.
Någon
stämma med vad som för närvarande gäller för dessa
inte åsyftat.
har
straffvärde
såvitt avser de olika sexualbrottens

jande

med att bestämmelserna
om sexuellt tvång och sexuellt utnyttjande
bestämdes att straffet för sexuellt tvång respektii två svårhetsgrader
sexuellt
ve sexuellt utnyttjande skulle vara fängelse i högst två år och för grovt
månader
och
fängelse i lägst sex
tvång respektive grovt sexuellt utnyttjande
I samband

delades

1991/92:35
påpekade departeprop.
högst fyra år. I detta lagstiftningsärende
minimistraffet
för
invänts
hade
remissinstanser
det
från
vissa
mentschefen
att
att
bakdock,
ansåg
mot
det grova brottet borde vara högre. Departementschefen
högre minimistraff
inte förekommer
grund av att det vid övriga brottsbalksbrott
högre än fyra år, att det
är väsentligt
än sex månader om inte maximistraffet
1995
minimistraff.
Den 1 januari
föreslå
högre
då
lämpligt
ett
att
var
nivå
till
sexuellt
utnyttjande
straffmaximum
för
höjdes
grovt
som för
samma
Vi
föreslår
fängelse.
nämligen
att detta
normalgraden
sex års
av våldtäkt,
inte

Ett maximii den av oss nu föreslagna nya 3
oförändrat
för
de
gärningar
maximistraffet
innebär
höjning
fängelse
års
av
en
om sex
förfaranden
dock
har
2
Sedan
gammalt
i
nuvarande
som innefattar
som avses
med förfaranbehandlats som likvärdiga
sexuellt tvång från straffvärdesynpunkt
Mot bakgrund härav bör en sådan
sexuellt
utnyttjande.
den som innefattar
maximistraff

straff

behålls

och våld

Brottsbalksbrotten

286

mot

kvinnor

inte föranleda några betänkligheter.
som den nu föreslagna
De gärningar
som upptas i den föreslagna tredje paragrafens andra stycke tar
sexuella kränkningar
sikte på sådana särskilt straffvärda
som anges i proposition

höjning

1994/95 :2, men avser också vissa av de handlingar
och proposition
för
i
närvarande
4 § andra stycket. Vi anser att minimistraffet
för
upptas
som
från
systematisk
månader.
Då
det
bör vara högre än sex
dessa handlingar
har vi
synpunkt inte heller torde föreligga något hinder att höja minimistraffet
1991/92:35

för grovt sexuellt
för att straffskalan
och
högst sex år.
vara fängelse i lägst ett

stannat

Sexuellt

utnyttjande

bör

i 3 § andra stycket

ofredande

När det gäller
blivit

brottet

föråldrad.

hällelig

sexuellt

ofredande

Terminologiskt

reaktion

att brottsbeskrivningen
anser
tar denna också mer sikte
en sam-

på att angreppet riktas mot en enskild perDe
handlingar
kan enligt vår mening
son.
som avses med bestämmelsen
bättre uttryckas
i termer som beskriver den integritetskränkning
och det
ofredande och trakasserande som åsyftas. Vissa typer av sexuella trakasÄndserier innefattas
i stadgandet, vilket tydliggörs
med vårt förslag.

ringarna
seringens

Enligt

och mindre

är dock av terminologisk
natur och någon ändring
räckvidd
är inte avsedd.

7 § tredje

stycket döms för sexuellt

annan på ett sätt som är ägnat att väcka

ofredande
anstöt

eller

av kriminali-

om någon blottar
annars

genom

sig för
ord

eller

anstötligt

mot annan.
ett uppenbart sedlighetssårande sätt uppträder
till lagrummet anges bl.a. att blottandet ofta upplevs som synnerliDen
obehagligt och är ägnat att skrämma såväl barn som vuxna kvinnor.

handling

I förarbetena
gen

handlingar.
avser exhibitiva
ena gruppen av fall som avses med straffstadgandet
Det förutsätts att blottandet är ägnat att väcka anstöt. Den andra gruppen av fall
anstötligt
sätt uppträder
omfattar dem som på ett uppenbart sedlighetssårande
Vid beviss
skall
riktas
anstötliga
Det
mot
angreppet
person.
en
mot annan.
kan det vara av beav om en viss handling är sedlighetssårande
sedlighetssårande
vad
är
tydelse mot vem den företas. Uppfattningen
som
om
kan också växla med tids- och miljöförhållanden.

dömningen

Vi anser att beskrivningarna
av de rekvisit som återfinns i denna del av lag"väcka anstöt" och "på ett uppenbart
föråldrade.
Formuleringarna
blivit
rummet

sedlighetssårande
i ett modernt

sätt uppträder

språkbruk.

anstötligt"

De tar mer sikte

saknar enligt vår mening
en samhällelig

reaktion

förankring
oclh mindre

Brottsbalksbrotten

och

våld

mot

kvinnor

på angreppet mot den enskilda personen. Sådana formuleringar
är inte heller
ägnade att på ett adekvat sätt beskriva de handlingar som innefattas i förevarande straffstadgande.
En handling

bör enligt vår mening uttryckas
i
som innebär ett blottande
bättre
beskriver
den
integritetskränkning
termer som
som gärningen utgör. Mot
bakgrund härav föreslår
att uttrycket "ägnat att väcka anstöt" ersätts med ut-

"ägnat att kränka hennes eller hans integritet".
någon genom 0rd eller handling på ett uppenbart sedlighetssårande
sätt
uppträder
anstötligt mot annan" kan enligt vår mening, inte minst utifrån ett
bättre beskrivas
kvinnoperspektiv,
med uttrycket
"att någon genom ord eller
handling med sexuell innebörd ofredar eller trakasserar annan". Vissa typer av

trycket
"Att

sexuella

trakasserier

förhållande

på arbetsplatsen

innefattas

den föreslagna

görs,

i detta straffstadgande

och detta

förändringen,

När straffmer tydligt.
höjdes genom en lagändring år 1993 från ett
års fängelse till två års fängelse anmärktes
främst
att, även om höjningen
motiverades
barns
särskilda
det
fanns
skyddsintresse,
anledning
peka
på
av
att
sexuella
ofredanden
även
i
extremfall
kan
ha
att
mot vuxna
ett betydande
maximum

genom
för sexuellt ofredande

straffvärde.

Då avsågs närmast

långvariga

och omfattande

sexuella

ofredanden

Ordet "trakasserar"
innefattar
som utgör led i psykiska trakasserier.
ett sådant
handlande.
Avsikten
dock
inte
är
inskränka
straffbarheten
till
upprepat
att
sådana fall.
De ändringar

gisk

som vi föreslår
och någon ändring

natur,

Underlåtenhet

att avslöja

Ansvar

bör enligt

grövre

brott

beträffande

7 § tredje

av kriminaliseringes

stycket

räckvidd

är av terminoloär inte avsedd.

brott

vårt förslag

ådömas vid underlåtenhet

att avslöja vissa
våldtäkt,
grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt utnyttjande och grovt koppleri.
Var och en som får kännedom om att ett sådant
brott är å färde skall ha ett ansvar för att brottet avslöjas.

enligt

6 kap. brottsbalken.

Det gäller

Om någon underlåter
eller

hon enligt

att i tid anmäla eller avslöja brott som är å färde skall han
23 kap. 6 § brottsbalken
dömas för underlåtenhet
att avslöja

brottet,

om detta är särskilt stadgat och det kan ske utan fara för honom själv
någon av hans närmaste. Domstolen
får dock inte i något fall döma till
svårare straff än fängelse i två år.
eller

För

underlåtenhet

kap. brottsbalken.

att avslöja
Det gäller

vissa brott

bl.a.

mord,

döms sålunda till ansvar enligt 23
människorov
dråp, grov misshandel,
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och
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våld

mot

kvinnor

Vi anser att ansvar bör ådömas även vid
Det gäller
vissa
grövre brott enligt 6 kap. brottsbalken.
avslöja
underlåtenhet
att
barn,
våldtäkt
grovt sexuvåldtäkt mot barn, grov
mot
våldtäkt,
grov våldtäkt,
Det är minst lika angeläget att genom ett
ellt utnyttjande och grovt koppleri.
till att sådana
påbud förmå människor
straffsanktionerat
att aktivt medverka
och olaga frihetsberövande.

förhindras.

brott

framförts

Vårt

förslag

i denna del är i linje

i departementspromemorian

med de tankegångar

Ds Ju 1993: 15 Efter Lindome

s.

som
60.

och en som får kännedom om att ett sådant brott är å färde bör således
Bestämmelsen
kan få
enligt vår mening ha ansvar för att brottet avslöjas.
för
övergrepp
barn
utsätts
för
av någon
betydelse inte minst till skydd
som
Även
planerar
tillsammans
när flera män
en gruppvuxen i barnets familj.
bli aktuell avseende
våldtäkt
mot en kvinna kan tillämpning
av bestämmelsen
Var

den som åhört planerandet

Den

men som inte själv har deltagit

åtalsbestämmelsen

särskilda

I den särskilda
om våldtäkt

i 6 kap.

åtalsbestämmelsen

som är föranledd
mot barn.

ändring

redaktionell

i detta.

i sjätte kapitlet
av förslaget

brottsbalken

görs en
bestämmelse
om en ny

av underårig
att om, vid sexuellt utnyttjande
eller vid
brott
sådant
till
enligt 4 § första stycket andra meningen eller försök
i ålder och utveckling
enligt 7 § första stycket, skillnaden
sexuellt ofredande
åtal får väckas av
ringa,
och
barnet
är
gärningen
har
begått
den
mellan
som
Åtalsregeln
är alltså
allmän
synpunkt.
åklagaren endast om åtal är påkallat ur
tonåringar,
begränsad till fall då det är fråga om sexuella handlingar mellan två
I 13 § stadgas

för

närvarande

med
Regeln har motiverats
i ålder och utveckling.
som skiljer sig obetydligt
skadmed
framstå
och
till
eller
opåkallat
kan
fall
ofta
som
att det i dessa
vara
ordning.
Dessutom har det angetts att
i straffrättslig
ligt med ett ingripande
till gärningen inte sällan
initiativet
där
dessa fall ofta utgör pubertetsföreteelser
från den yngre.

kan ha utgått

2
mot barn
att en ny bestämmelse,
om våldtäkt
våld
fysiskt
tvång
inte
fordras
att
genom
under 15 år införs. För straffansvar
eller hot kommit till användning. Inte heller fordras att barnet genom otillbörlig
påverkan eller på annat sätt förmåtts att delta i en sexuell handling. StraffstadVi

har tidigare

sexuellt umgänge
sålunda att innefatta även helt frivilligt
där kanske rentav initiativet
en 14-åring och en l5-åring,

gandet kommer
exempelvis

föreslagit

mellan
till

de

Brottsbalksbrotten

sexuella

utgått från den yngre.

aktiviteterna

våld

och

föreslagna

Iden
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mot kvinnor

andra

paragrafens

straffskala.
stycke upptas brott som omfattas av en lindrigare
brott.
tillhöra
denna
kategori
kommer enligt vårt förslag att
Den fysiska och psykiska mognaden hos tonåringar kan variera

Nämnda
starkt,

fall

och det

att man regelmässigt skall ingripa med straff i nu
för
närvarande
fall.
fall
De
angivna
upptas i 4 § första stycket andra
som
inte
Vi förespråkar
meningen kommer att rymmas i den föreslagna nya 2
varför
i 13
någon ändring i sak när det gäller tillämpningen
av åtalsregeln
inte meningen

är naturligtvis

2 § andra stycket,

för 4 § första

i stället

bör upptas

andra meningen,

stycket

i

13

11.2

Vissa

l1.2.l

Bakgrund

brottsbalksbrott,

andra

m.m.

av män och är präglad av ett språkbruk som härrör ur
är ofta offer för såväl misshandelsbrott
ett manligt synsätt. Kvinnor
som olika
i de olika straffbestämrnelserbrott mot frihet och frid. Ändå anges brottsoffret
Enligt vår mening bör lagtexten utformas med en termina som "han/honom".
Brottsbalken

är skriven

som möjligt för att uppnå större pedagosom ligger så nära verkligheten
förutom vissa språkliga ändringar
därför,
gisk och preventiv effekt. Vi föreslår
i 6 kap., att ändringar i detta hänseende görs beträffande
ett antal brott i vissa

nologi

Det gäller framför

andra brottsbalkskapitel.

och där det finns

på person
ning. Det föreslås
tive

"henne

sålunda

eller honom"

4 kap. 2 § olaga

särskild

som avser olika angrepp
beakta
kvinnors
utsatta ställatt
han"
respekersätts med "hon eller
allt brott

anledning

att "han/honom"
i 3 kap. 5 § misshandel,

frihetsberövande,

4 kap. 1 § människorov,
och 5

i nödläge

4 kap. 3 § försättande

kap. 3 §förolämpning.
anser vi att språkbruket
och, inte minst utifrån ett kvinnoperspektiv,
därför en språklig ändring
Vi föreslår

vissa brottsrekvisit

Beträffande

sig ålderdomligt
hetsfrämmande.

om olaga hot 4
fogas till paragrafen.

paragrafen
stycke

i det lagrum

som upptar
i 5 kap.

stämmelserna
avseenden.

kap. 5 §.

Vidare

Dessutom

föreslås

brottet

Om

ofredande

ärekränkning

I 5 kap. 3 § förolämpning

beskriver

i l

Lagens

bl.a.

vissa språkliga

4 kap. 7 §.

att ett nytt tredje
ändringar bl.a.

De nuvarande

kompletteras

och

ändras

åtalsbei vissa

en språklig ändring. I 29 kap.
Lagen
i den nya sjunde punkten i 2

föreslås ett tillägg
om straffmätning
med förbud mot omskärelse
1982:316
bättre

föreslås

i nu gällande lag ter
i hög grad verkligi
av brottsrekvisitet

föreslås

av kvinnor

föreslås

en rubrik

som

språkliga ändring görs
gärningarna. Motsvarande
2 § bör enligt vår mening ändras på ett mer genomgripande sätt,
de straffbara
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och

våld

mot

kvinnor

dels såvitt avser straffskalorna,
delsnär det gäller kriterier för bedömningen av
om brottet skall anses som grovt. Aven i 2 § tredje stycket föreslås en ändring.

Kvinnovåldskommissionens

11.2.2

och

överväganden

förslag
Olaga

hot

om olaga hot föreslås en språklig ändring i syfte att göra
I ett nytt tredje stycke anges i vårt
mer verklighetsanpassad.
förslag vissa faktorer som bör tas med vid bedömningen
av om brottet
skall hänföras till den svårare graden. Det finns anledning att från sam-

I bestämmelsen

lagtexten

hällets

sida kraftigt

markera

allvaret

i all olaglig

användning

upplevelse.
Att bli utsatt for ett vapenhot är ofta en traumatisk
slår att hot som utövas med särskilt farliga vapen regelmässigt

av vapen.
Vi förehänförs

till den grova graden av brott. Härmed avses framför allt skjutvapen och
knivar och föremål som av offret uppfattas som särskilt farliga. Ändringen innebär en skärpning av straffet då sådana vapenhot förekommit.
som bör medföra
avsett en särskilt farlig gärning
intar en särskilt utsatt ställning.

Andra

faktorer

upprepade

allvarliga

brottsrubricering,

att brottet skall anses grovt är att hotet
eller om hotet riktats mot någon som
Detsamma gäller om det är fråga om

hot. För den grova graden av brott
olaga hot, införas.

bör en särskild

grovt

om olaga hot i 4 kap. 5 § stadgas straff för vissa fall
nuvarande lydelse i att lyfta vapen
Olaga hot består enligt lagrummets
gärning på
hota med en brottslig
eller
på
något
sätt
annat
arman person
för
fruktan
allvarlig
framkalla
hotade
hos
den
är
ägnat
egen eller
att
som
Genom

straffbudet

av hot.
mot en
ett sätt
någon

har lagstiftaren
avsett att
annans säkerhet till person eller egendom. Härigenom
enskild
för
vissa
på
skydd
främst bereda straffrättsligt
persons
en
angrepp
känsla av trygghet till person och egendom. Det är tillräckligt
att hotet är ägnat

Olaga
att hos den hotade framkalla allvarliga farhågor att hotet skall verkställas.
Svåra fall av olaga hot
den personliga integriteten.
hot innebär ett angrepp
kan ibland utvecklas till psykisk terror och medföra svårt lidande.
tillkomst
stadgades straff för resande av livsfarligt
Före brottsbalkens
vapen
när gärningen

inte innefattade

misshandel

eller

försök

till

misshandel.

Vidare

eller
den som hotade annan muntligen
enligt ett annat lagrum gärning.
eller brottslig
med misshandel
skriftligen
Mycket tyder enligt vår mening
att en mer vanlig form av hot än att lyfta
straffades

vapen är att någon hotar att använda våld.

Flertalet

hot mot kvinnor

även
- men

Brottsbalksbrotten

och

våld

mot män - utgörs sålunda av andra slags hot än vapenhot.
gälla hot med knutna nävar eller - vilket inte är ovanligt döda. Det faktum
att olika slags hot om våld är vanligt
komma till uttryck i lagtexten varför
har stannat för

mot
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kvinnor

Det kan exempelvis

muntliga

hot om att
bör

förekommande

uttrycket "hotar att
Detta begrepp inbe-

våld eller annars hotar med brottslig gärning".
således inte
uttrycket "lyfter vapen", och någon ändring i sak föranleder
den föreslagna
språkliga ändringen av första stycket.
År 1993 delades brottet
i två svårhetsgrader
särskild skala för
att
använda

griper

genom
en
För normalgraden
böter eller fängelse
är nu straffskalan
grova brott infördes.
i högst ett år. Om brottet är grovt döms till fängelse i lägst sex månader och
högst fyra år. Faktorer
av om
som kan vara av betydelse vid bedömningen
förutom hotets innebörd och
brottet skall anses som grovt är enligt förarbetena,
hur akut det framstår, om hotet riktas mot någon som har en särskilt skyddslös
ställning eller om det är fråga om upprepade allvarliga hot. Detta kommer dock
inte till

och några kriterier
för bedömningen anges inte.
för det grova brottet endast uppgår till fängelse sex
i prop. 1991/92:35
s. 18 anser vi att det på sakliga
att i ett tredje stycke ange exempel på faktorer som bör

i lagtexten

uttryck

att straffminimum
månader jfr resonemanget
Trots

finns

grunder

anledning

tas med vid bedömningen
av om brottet skall hänföras till den svårare graden.
Man kan befara att särskilt det grova våldet ökat under senare tid. Tillgången
har blivit
slags vapen, och användningen av vapen vid olika våldsbrott,
Detta inger stor oro för utvecklingen
inslag i samhällsbilden.
ett allt vanligare
och användandet
överhuvudtaget
när det gäller våldsanvändning
av särskilt

på olika

farligt

våld i synnerhet.

inneburit

brukats,

att människor
finns

det enligt

av en rad händelser de senaste åren som
kommit till skada
grund av att vapen har
vår mening anledning att från samhällets sida kraftigt

Mot bakgrund
allt oftare

användning av vapen. Att bli utsatt för ett vapenoch innebär ofta
med en särskilt stark skräckkänsla
Vi
föreslår
hot
med särskilt
traumatisk
upplevelse.
utövas
speciellt
att
som
en
Härmed
farliga vapen regelmässigt hänförs till den grova graden av brott.
avses
markera

allvaret

i all olaglig

hot är också i regel förenat

framför
särskilt

allt

skjutvapen

farliga.

sådana vapenhot

hänföras

situationer
till

och knivar

ändring

förekommit.
där tillhyggen,

fald situationer
Dessa

Denna

skall

med

och föremål

kan sägas medföra
Inom det straffbara

som av offret

uppfattas

som
straffet
då
av
i
dag
mångryms
en

en skärpning
området

som inte är livsfarliga vapen, "lyfts" mot arman.
i första hand
vårt förslag även fortsättningvis

normalgraden.

som enligt vår mening bör medföra att brottet skall anses som
grovt är att hotet avsett en särskilt farlig gärning eller riktats mot någon som
Häri inbegripes
sådana faktorer
intar en särskilt
utsatt ställning.
som hotets
innebörd
och hur akut det framstår.
är endast exemplifierande
Uppräkningen
Andra

kriterier

och om det är fråga om upprepade allvarliga
hot bör denna omständighet
vetvis också fortsättningsvis
bedömningen.
påverka

gi-

och
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Det finns

av brott

mot

anledning,

enligt vår mening

den grova graden
olaga hot.

våld

kvinnor

av pedagogiska skäl, att för
brottsrubricering,
nämligen grovt

inte minst

en särskild

införa

Ofredande

När

det gäller

föreslår

ofredandebrottet

vi vissa

språkliga

ändringar

i

formerna

till de vanligaste
syfte att anpassa terminologin
av ofredande.
är dock inte
Någon ändring i sak såvitt avser de straffbara handlingarna
avsedd.

7 § stadgas

I 4 kap.

någon

straff

för

stenkastning,

skottlossning,
annan.
brottsbalken,

den som handgripligen
antastar, eller genom
beteende ofredar,
eller annat hänsynslöst
ofredande
inte,
såsom
är
var fallet före
om

oljud

Straffbestämmelsen

begränsad till fall då någon genom hänsynslöst beteende stör
varhelst
är tillämplig
någon annans frid i dennas bostad etc. utan bestämmelsen
den andra personen befinner sig, på allmän eller enskild plats.

antasta någon annan, t.ex. genom
avses dels att handgripligen
knuffa, rycka eller slita i personens kläder samt att tillfälligt
att sätta krokben,
stenkastning, oljud eller annat
hålla fast personen, dels att genom skottlossning,
Med ofredande

sådant hänsynslöst beteende är
arman. Exempel
musik, trakasserar
någon genom
att någon stör sina grannar med högljudd
allvarligt
telefonterror,
skrämmer någon eller lämnar ett falskt meddelande om
beteende

hänsynslöst

ofreda

att någon närstående dött.
Straffbudet
avser inte minst

på gator och allmänna
att skydda kvinnofriden
faller under
förbindelse
i
sexuell
kvinna
nå
syfte
att
en
antastande förekombestämmelsen
även om inget handgripligt
om ofredande,
Även
enligt
närmande
mit.
ett otillbörligt
genom ord kan sålunda straffas
störande av kvinnofrifaller också handgripligt
Under straffbudet
lagrummet.
Att

platser.

ofreda

som inte är att betrakta som
hindra en kvinna från att
sexuellt ofredande.
Det kan gälla att handgripligen
komma fram, ta henne under armen för att förmå henne att följa med eller
antasta henne med klappar m.m.
krävs att den innebär en kännbar fridsskall vara brottslig
För att gärningen

den, bl.a.

sådana, sexuella

och andra,

trakasserier

Omfattande
kan anses ge uttryck för hänsynslöshet.
och systematiska trakasserier,
t.ex. vid mobbning eller annat psykiskt våld, kan
kan
Gärningarna
utgöra sådana beteenden som är att bedöma som ofredande.

kränkning

rymma

och dessutom

långvariga

hänsynslösa

beteenden

såsom

mycket

omfattande

och

ut-
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dragen

telefonterror

höjdes

straffmaximum,

högst

och

våld

kvinnor

mot
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Genom en lagändring
år 1993
en tidigare partner.
och straffet för ofredande är nu böter eller fängelse i

mot

ett år.

Vi anser att beskrivningen
gärningarna
av brottet, såsom de brottsliga
anges i
lagrummet,
stämmer illa med vad som i vart fall utifrån ett kvinnoperspektiv
i dag torde vara de vanligaste beteendena vid ofredande.
och
Skottlossning
torde,

stenkastning

såvitt

än t.ex.
nu är ifråga, vara betydligt
mera ovanligt
telefonterror
eller
trakasserande.
Vi
föreslår
därför
annat
av
stenkastning,
oljud tas
att uppräkningen
av olika beteenden som skottlossning,
Även
bort från lagtexten och att ordet "trakasserar"
i stället nämns uttryckligen.
ofredande

i form

skottlossning,

om

stenkastning

och oljud

sålunda

inte

nämns

särskilt

i den

föreslagna

lagtexten, är avsikten inte att begränsa det straffbara området. Sådabeteenden,
na
menar vi, ryms väl inom begreppet " annat hänsynslöst beteende".
Särskilt
beteenden som är att
hänsynslösa är de upprepade och långvariga

bedöma

Inte minst gäller detta som nämnts telefonterror
mot en
som ofredande.
tankarna till just
tidigare partner.
Enligt vår mening för ordet "trakasserar"
sådana förfaranden.
Genom att en sådan formulering
markemedtas i rekvisitet
sålunda
förfaranden,
inte
sällan
de
straffvärda,
nämligen
är
mest
ras
som
sådana handlingar
skall

som upprepas,

även om upprepening

inte krävs

åtalsbestämmelsen

i 5 kap.

för att brott

föreligga.

och den särskilda

Förolämpning

I bestämmelsen

3
görs vissa ändringar
om förolämpning,
hänseende förtydliga
lagtexten.

språkligt

Det finns

i syfte att i

med
vår mening anledning att behandla förolämpning
någons kön med samma allvar som när det gäller anspelhudfárg m.m. Vi föreslår därför ett tillägg i 5 § första

enligt

anspelning
ning

på ras,
stycket tredje

punkten, som innebär att, om målsäganden anger brottet
åtal och åtal av särskilda skäl kan anses påkallat ur allmän synpunkt,
åklagaren får åtala för förolämpning
mot någon med anspelning på den
kön.
Samma
bör
åtalsregel
gälla vid förolämpning
mot någon
personens
till

med anspelning
rande,

på en persons sexuella läggning och inte, som för närvaendast vid anspelning på någons homosexuella
läggning.

och

Brottsbalksbrotten

294

våld

mot

kvinnor

Vissa brott får inte åtalas av annan
upptas förtalsbrotten.
än målsäganden själv. Det gäller förtal och grovt förtal i 1 resp. 2 §§ och det
Om målsäganden anger brottet till åtal och åtal
enligt 3
gäller förolämpning
skäl
påkallat
särskilda
anses
ur allmän synpunkt får dock åklagaren åtala för
av

I 5 kap. brottsbalken

mot någon med anspelning på hans ras, hudfärg, nationella
Detsamma gäller vid förolämpning
ursprung eller trosbekännelse.

bl.a.

förolämpning

eller

etniska

mot någon med anspelning
av 5

på att han har homosexuell

läggning.

Detta framgår

tillämpning
framgår att en återhållsam
skall
särskilda
skäl
åtal
att
vara påkallat
av
av åtalsregeln
ur allmän synpunkt, framgår att allmänt åtal skall väckas endast i de mer svårartade fallen av sådana förolämpningar
som anspelar på ras eller liknande
Av förarbetena

till

den bestämmelsen

är åsyftad. Av kravet,

kännetecken.

att någon vid upprepade tillfällen
eller i sitt bostadsområde.
arbetsplats
på sin
beskrivs i lagtexten på så sätt att ansvar inträder

Som exempel

för sådan förolämpning

Förolämpningsbrottet

nämndes

utsätts

om en
eller
eller
tillmälen
beskyllningar
kränkande
smädar
någon
genom
annan
person
Med
förolämpning
den
beteenden
andra
skymfliga
mot
avses
personen.
genom
hotelser
eller beskyllningar,
skällsord
samt skymfliga
men även skymfliga

behandling av någon annans
i bild samt föraktfull
och framställningar
ersätts med
såsom att spotta på någon. Vi föreslår att ordet "kränkande"
och att ordet "skymfligt"
ersätts med ordet "kränkande".
ordet "nedsättande"
l de fall någon förolämpar annan genom att anspela på den personens kön kan
åtbörder

kropp,

enligt vår mening vara sådan att det finns ett behov av att åklagaren
får ta emot
sak. Det är inte ovanligt
att kvinnor
på att de är
anspelar
kränkande
sätt
synnerligen
på
förolämpningar
ett
som på
med
anspelning
behandla
förolämpning
anledning
kvinnor.
Det finns
att
situationen

åtar sig den förolämpades

någons
föreslår
innebär

kön med samma allvar som när det gäller anspelning på ras m.m. Vi
därför att det i 5 § första stycket tredje punkten görs ett tillägg som
att, om målsäganden anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl kan

mot
anses påkallat ur allmän synpunkt, åklagaren får åtala för förolämpning
fall
förolämpmed
de
kön.
likhet
I
någon med anspelning på den personens
ningen sker med anspelning på någons ras, hudfärg m.m. bör åtalsbestämmel-

tillämpas restriktivt.
sen vid det föreslagna kriteriet
det
i
fjärde punkten upptagna kriteriet
Vi föreslår vidare att
överförs till
läggning
med anspelning på någons homosexuella

förolämpning
tredje punkten.

bör utvidgas. Någon anledning
Vidare anser vi att detta kriterium
att begränsa
inte, och den särskilda åtalsregeln bör
läggning föreligger
detta till homosexuell
någons sexuella läggning övermed anspelning
istället avse förolämpning

huvudtaget.

och våld
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Straüfmätning

i 29 kap. brottsbalken
att bestämmelsen
som reglerar vilka
försvårande
vid
straffmätningen
utvidgas.
skall
omständigheter
som
vara
Motivet
att kränka någon på grund av kön bör beaktas särskilt vid beVi föreslår

av straffvärdet.

dömning

samlats. I 2 §
har bestämmelser
som rör straffmätning
omständigheter
försvårande,
dvs.
omständigheter
finns en uppräkning
är
som
av
Det rör sig genomgående
som är
om omständigheter
som ökar straffvärdet.
och
det
till det konkreta brottet. Uppräkningen
är exempliñerande
hänförliga
I 29 kap. brottsbalken

kan

förekomma

alltså

betydelsefulla
Enligt

försvarande

första

stycke punkten

bedömningen

av straffvärdet

paragrafens
vid

digheter
brottet

andra

att uppräkningen
omständigheterna.

är emellertid

Avsikten

personer
kännelse

inrymma

att kränka

de vanligaste

sju skall såsom försvarande

och mest
omstän-

om ett motiv för
eller en annan sådan grupp av
trosbeeller etniskt ursprung,

särskilt

beaktas

en person, en folkgrupp
grund av ras, hudfärg, nationellt
Skyddet
eller annan liknande omständighet.

varit

än de uppräknade.

omständigheter
skall

enligt

denna straffskärp-

till dem som bestämmelsen
om hets mot folkgrupp
slag,
motiv av jämförligt
tar sikte på utan omfattar också andra diskriminerande
den
grund
varit
kränka
någon
på
motiv
för
brottet
fall
där
att
ett
persot.ex.
av
nens sexuella läggning.

ningsgrund

Vi föreslår
fatta motivet

är inte begränsat

utvidgas
att bestämmelsen
grund
att kränka någon

så sätt att den även kommer
av kön.

att om-

Könsstympning

i lagen skall betecknas med en
handlingarna
anser att de straffbara
egentligen
ingreppen
de
kriminaliserade
för
vad
uttryck
term som ger
innebär. Vi föreslår därför att lagens rubrik ändras till "lag med förbud
i 1 § byts
samt att ordet "omskärelse"
mot könsstympning
av kvinnor"
Vi

Någon ändring
ut mot ordet "könsstympning".
räckvidd
är inte avsedd.
liseringens

i sak såvitt avser krimina-
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skulle
tänka sig att omständigheterna
kvinnas
kön
innebär
ingrepp
kunna var
att en
ett
som
straffskalan.
Vidare
stympas bör, enligt vår mening, böter utmönstras ur
bör vara fängelse i högst fyra år.
anser vi att straffet för normalbrottet
för bedömningen
Vi föreslår också en ändring av kriterierna
av huruviman svårligen
mildrande
vid

Eftersom

da brottet

livsfara,

kan

skall anses som grovt. Sålunda
svår kroppsskada och allvarlig

mum för det grova brottet kommer
i två år. Förslaget innebär sålunda

medfört
anser vi att kriterierna
Straffminisjukdom bör utgå.

enligt vårt förslag
en kraftig

att utgöra fängelse
av straffet såväl

skärpning

det grova brottet. Vi anser vidare att
som beträffande
och stämpling till brott liksom underlåtenhet
att avslöja brott

för normalbrottet
förberedelse

bör vara straffbart.

mot omskärelse
anges i l § att ett
av kvinnor
dessa eller åstadi
syfte
könsorganen
stympa
att
yttre
inte får utföras
omskärelse
dem
bestående förändringar
av

I lagen 1982:316

med förbud

ingrepp

i de kvinnliga

komma

andra

oavsett

om samtycke

har lämnats

till

ingreppet

eller

inte.

Lagen

syftar till

att

könsstympning företas i vårt land. Samtidigt är avsikten
att kvinnlig
från den kvinnosyn som könsstympningsbruket
avståndstagande
att markera ett
är ett uttryck för.
regler om
Lagen är utformad som ett fristående komplement till brottsbalkens
I 2 §
misshandel med i princip samma strafflatituder
som gäller för misshandel.
förhindra

i 1
Det anges att den som
av förbudet
anges påföljderna för överträdelse
i
två år. Om omständigtill
högst
fängelse
dömas
straffbudet
skall
bryter mot
har
döms till böter. Till skillnad från misshandelsbrottet
heterna är mildrande
Av förarbetena
något omnämnande
av ett ringa brott inte ansetts lämpligt.
i det enskilda fallet dock kan vara sådana att en
att omständigheterna
Som ett
kraftig reaktion.
frihetsberövande
påföljd framstår
som en alltför
ingrepp på en vuxen kvinna på hennes
exempel nämns ett mindre omfattande

framgår

egen begäran.
I de fall brottet

medfört

livsfara,

sjukdom eller i
allvarlig
svår kroppsskada,
hänsynslöst beteende skall brottet bedömas

inneburit
ett synnerligen
och högst
som grovt. Straffet för det grova brottet uppgår till fängelse i lägst ett
tio år. Faktorer som kan påverka bedömningen
av om brottet är grovt är enligt
skadans
1981/82: 172 om förbud mot omskärelse av kvinnor
förarbetena
prop.
annat fall

ålder vid ingreppet,
kvinnans
i
led
till det och om det begåtts som ett
hennes inställning
som
en verksamhet
försök
är
tredje
stycke
I
att
paragrafens
bedrivs i stor omfattning
anges
m.m.
regler.
straffbart
enligt brottsbalkens

omfattning

-

både

fysiskt

och känslomässigt
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våld
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Lagen om förbud mot omskärelse
av kvinnor trädde
År 1984 dömdes
en man för brott mot lagen. Därutöver
för brott mot lagen.

mot

i kraft
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1982.

den l juli

har inte någon lagförts

Det som i lagen betecknas som omskärelse rör sig om stympande ingrepp av
i kvinnans yttre könsorgan de yttre och inre blygdläpvarierande
omfattning
omfattar
alla typer av åtgärder från de
Ordet "ingrepp"
parna och klitoris.
där stora delar av könsorganen skärs bort och slidöppningen
mest omfattande,
till de minst
eller faraonisk omskärelse,
sluts till genom hopsyning infibulation
Sunnaföremål
med
eller
spetsigt
prickning
ingripande
ett vasst
av klitoris
då
från den mildaste,
Sunna-omskärelse
finns i olika former
omskärelse.
till klitoris skärs bort, till mera avanceklitoris
skärs bort.
eller
hela
av
andra
har
till
syfte
ingreppet
Lagen förutsätter
att stympa eller åstadkomma
att
förstås
förarbetena
Därmed
skall
enligt
bestående förändringar
av könsorganen.
klitoris

eller då endast förhuden

prickas

rade former

då delar

och de mer omfattande
lnfibulation
vaatt alla former av ingrepp är otillåtna.
rianterna av sunna-omskärelse
utgör en uppenbar stympning av flickan/kvinnan
dels genom att vissa kroppsdelar skärs bort, dels genom att kroppens naturliga
ha samlag och föda barn, skafunktioner,
såsom att kasta vatten, menstruera,
das. De mindre

medför

ingreppen

omfattande

även de en bestående

kroppsskada

till ett normalt sexualliv.
syfte att minska möjligheterna
tillkomst
samband
med
lagens
uttalade i
Socialstyrelsen
att kvinnlig

och har till

se i alla former enligt styrelsens uppfattning
Det är därför inte tillåtet
prövad erfarenhet.

står i strid

omskärel-

med vetenskap

och be-

annan hälso- och
ingrepp i de yttre
motivekönsorganen som är påkallat av sjukdom eller som annars är medicinskt
överensstämmelse
därför
i
och
står
rat - t.ex. i samband med en förlossning
etik är dock tillåtet. Detta framgår av allmänna rättsgrundsatser
med medicinsk

sjukvårdspersonal

och behöver

att utföra

inte uttryckligen

sådana

ingrepp.

framgå

för läkare

eller

Ett operativt

av lagtexten,

sägs det i propositionen.

ett ingrepp som innebär att man, exempelvis efter en förlossinte
reinfibulation
ning, åter syr ihop en kvinna som tidigare blivit infibulerad
vara tillåtet enligt lagen.
följande
Vid vår översyn
av lagen har vi funnit det påkallat att framlägga
torde

Däremot

förslag

till lagändringar,

och vi har därvid

gjort följande

överväganden.

Det har

kommit till vår kännedom att lagen om förbud mot omskärelse av kvinnor sedan
uppmärksamhet.
en tid varit föremål för Socialstyrelsens
skall vara
är att alla människor
regel i vårt rättssystem
En grundläggande
kommer
principer
Dessa
integritet.
sin
kroppsliga
skyddade mot kränkningar
av
till

uttryck

nationella
ka våld

i FN :s deklaration

rättighetsdokument
mot kvinnor.

och i andra interom de mänskliga rättigheterna
arbete för att motverse Kapitel 2 Internationellt
har man sedan länge arbetat med frågor
l olika afrikanska
female genital mutilation.

Internationellt

som rör kvinnlig könsstympning
med kvinnlig
där verksamheten
länder,

könsstympning

är mest utbredd,

har
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mot

försökt att komma till rätta
allt under den senaste tioårsperioden
man framför
har frågan fått en given plats på
med denna sedvänja. Inom olika FN-organ
I FN:s deklaration
dagordningen.
som
av våld mot kvinnor,
om avskaffande
antogs av generalförsamlingen
skall anses innefatta kvinnlig

att våld mot kvinnor
sedvänjor
och andra traditionella

i december

1993, betonas

könsstympning

Även i den europeiska deklarationen
om strategier
som är skadliga för kvinnor.
i ett demokratiskt
Europa behandlas könsför att bekämpa våld mot kvinnor
är
hävdas att könsstympning
I deklarationen
stympning av kvinnor.
av kvinnor
en form av våld som kränker
integritet.

offrets

som är straffbara

De gärningar

rätt till liv,

enligt

säkerhet,

lagen bör enligt

frihet,

värdighet

vår mening

och

betecknas

innebär,
ingreppen
en term som ger uttryck för vad de kriminaliserade
bättre
beskriver
sätt än
betydligt
på
Denna
nämligen
könsstympning.
ett
term
vilken karaktär den straffbara handlingen har. Lagen regleordet "omskärelse"
med

rar

fler

åtgärder

än att någon del av kvinnans
Ordet "omskärelse"

prickning.

hopsyning

och

omskärelse

av män,

könsorgan
kan också

skärs
leda

bort,
tankarna

t.ex.
till

som i de flesta fall inte kan anses jämförbart
kvinnor.
är nämKönsstympning
av kvinnor
fall mer eller mindre
i flertalet
omskärelse,

ett ingrepp

med nu ifrågavarande
ingrepp
från manlig
ligen, till skillnad

till direkt syfte att vara detta. Förutom
att den
integritet
kroppslig
till
kvinnans
brott
rätt
kvinnliga
könsstympningen
är ett
mot
kan den också sägas utgöra ett förnekande
av kvinnans rätt till självständighet.
är också den term som kommit till användning i internationella
Könsstympning
invalidiserande

och har dessutom

sammanhang.
ändras till
mot bakgrund av vad som nu sagts att lagens rubrik
"omskärelse"
ordet
kvinnor"
samt att
"lag med förbud mot könsstympning
av
Någon ändring i sak såvitt avser
i 1 § byts ut mot ordet "könsstympning".
Vi

föreslår

räckvidd

kriminaliseringens
Som tidigare

är inte avsedd.

i en kvinnas yttre könsorgan
motiav sjukdom eller skada, eller som annars är medicinskt
etik.
också med medicinsk
Sådana ingrepp överensstämmer

nämnts är sådana kirurgiska

som är påkallade
verade, tillåtna.

ingrepp

till den nu gällande lagen. Det finns anledning
att
av förarbetena
sålunda
Det
kan
i
sammanhanget.
aspekt
ytterligare
uppmärksamma
en
inte uteslutas att det i Sverige inom hälso- och sjukvården utförs vissa kirurgiska ingrepp i kvinnors
yttre könsorgan,
som inte kan sägas vara medicinskt
Detta

framgår

något

motiverade,
förekomma

men som inte heller
att s.k. intimkirurgi,

har karaktär
bl.a.

Det lär
av rituell könsstympning.
efterfrågas av unga flickor.

labieplastik,

torde inte vara
som mer har karaktär av skönhetsoperationer,
I den mån sådana
tillåtna
enligt lagen om förbud mot omskärelse av kvinnor.
operationer inte är medicinskt motiverade fyller de enligt vår mening inte någon
Sådana

rimlig

ingrepp,

funktion

De strafflatituder

och bör falla under
som gäller

lagens straffbud.

för könsstympningsbrottet

överensstämmer

som

och
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tredje kapitel.
med vad som gäller för misshandel enligt brottsbalkens
har straffbestämemlserna
För att markera sambandet med misshandelsbrottet
brottsbalken.
I vissa avseenden
efter mönster av 3 kap. 5 och 6
utformats
nämnts

allt
har man dock frångått denna systematik. Mot bakgrund härav, men framför
i flera avseenden skiljer
misshandel
respektive könsstympning
då brotten
sig åt, finns det enligt vår mening inte någon anledning att söka bevara en sådan
överensstämmelse.
skulle kunna
kan man svårligen tänka sig att omständigheterna
vid ett ingrepp som innebär att en kvinnas kön stympas. Detta
vara mildrande
gäller oavsett om kvinnan är vuxen eller inte och om ingreppet skett på hennes
Även
om kvinnan själv begär att ingreppet skall utföras
egen begäran eller inte.
ifrågasättas om detta sker av någon i verklig mening fri
måste det naturligen
För det första

från kvinnans

vilja

sida. Inte heller

komplikationer

sägas vara fria från
ingå i straffskalan.

kan något av de ingrepp
på sikt. Vi anser därför

som avses i lagen
att böter inte bör

för bedömningen
ett antal kriterier
av huruvida
brottet skall anses som grovt liknande dem som upptagits i bestämmelsen
om
kriterier
Vi
de
nämns
§
brottsbalken.
misshandel
i
3
6
kap
att
som
menar
grov
Sådana
i 2 § framstår
som typiska för ett stort antal könsstympningsbrott.
I 2 § andra stycket återfinns

i 1 § är ofta förenade med livsfara
som omfattas av straffbestämmelen
Uppräkningen
sjukdom.
eller allvarlig
eller åtminstone
svår kroppsskada
av
kriterierna
livsfara, svår kroppsskada och allvarlig sjukdom fyller därför enligt

ingrepp

och bör utgå. I stället bör det anges att brottet
det
har inneburit ett särskilt hänsynslöst beteende.
som grovt om
Faktorer som påverkar bedömningen av om brottet är grovt bör fortsättningsvis
såväl
framför
allt vara det sätt på vilket ingreppet utförts, skadans omfattning,

vår mening

inte någon funktion

skall bedömas

som psykiskt, kvinnans ålder vid ingreppet och om det begåtts som ett
led i en verksamhet
som bedrivs i stor omfattning.
är
könsstympningsbrottet
Mot bakgrund av vad som anförts ovan beträffande

fysiskt

det vår uppfattning
värde.

Det handlar

att brott enligt ifrågavarande
om att på rituell grund utföra

lag har ett mycket högt straffsom förstör väsentliga

ingrepp

följder
på en människa, ofta med invalidiserande
straffskärpning
motiverat
med
Vi
det
är
psykiskt.
en
anser att
skall vara fängelse i högst fyra år.
straffet för normalbrottet
Motsvarande
gör sig lika starkt gällande såvitt
resonemang
kroppsdelar

både fysiskt
och föreslår

och
att

avser den grova
de
stympningarna,
ingripande
brottet
brottet.
Det
mest
avser
grova
av
och
och
traumatiska
som innebär stor
som i de flesta fall är oerhört plågsamma
kort och
lång sikt. Straffminimum
skada såväl fysiskt som psykiskt både

graden

bör

i dessa fall

enligt

vår mening

inte understiga

fängelse

i två år. Om

innebär
om att böter skall utmönstras ur straffskalan
skärpning
förslag sålunda en kraftig
av straffet såväl för normalbrottet
beträffande
det grova brottet.
även beaktar

förslaget

man
vårt
som
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som avses med lagen
förberedande
åtgärder
även
att
anser
och stämpling till brott bör vara straffbara enligt 23 kap. brottsbalken.
Vidare
att avslöja könsstympning
anser vi att underlåtelse
som är å fárde bör vara
straffbart.

stycket anges som nämnts

är straffbara

försöksstadiet.

även

11.3

Brott

11.3.1

Bakgrund

Våld

att de gärningar

Vi

kvinnofrid

mot

innefattar,
mot kvinnor
som nämnts i ett tidigare
straff
med
belagda
enligt
är
ett flertal olika straffstadsom
Om
till
klar
misshandelsbrottet
majoritet av de polisanär en
ganden.
man ser
mälda fallen av misshandel mot kvinna sådana brott som begås av en närstående
och andra

avsnitt,

eller

övergrepp

gärningar

närstående till kvinnan.
Vid bedömningen
av om misshandelsvisat särskild hänsynsär grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen
1987/88: 14 till den ändring av rekvisitet
löshet eller råhet. förarbetena
prop.
att det försvarande
momentet vid kvinnosom företogs år 1988 poängterades

tidigare

brottet

misshandel

främst

ligger

i den påtagliga

integritetskränkningen,

liksom

i det

förhållandet

att våldet ofta är psykiskt nedbrytande till sin karaktär.
i nära relationer
kan det i och för sig vara
När det gäller brott mot kvinnor
fråga om enstaka övergrepp,
ett led i en lång rad
men ofta utgör övergreppet
eller olika

av samma

slags brott,

Övergreppen mot kvinnan
känner

igen.

Kvinnan

hennes livsutrymme".
full och uppvaktande.
kvinnan

på djupet.

såsom misshandel,

beskriver

förhållandet

till

som många utsatta kvinnor
mannen som att han "krympt

I början av förhållandet
är mannen
Han har en stark övertalningsförmåga
Så småningom
börjar "uppvaktningen"

varvid

vänds

av henne. Mannen börjar
inte att hon skall umgås med någon

i kontroll

Han är svartsjuk.

tidens

och vill

kärleks-

lära känna

positiva

Kvinnan

blir

eller

att hon skall ha egna
isolerad.
detta sätt alltmer

att mannen börjar kritisera henne. Allt hon gör är
På detta sätt bryts kvinnan ned psykiskt, och det är ofta i detta skede, när

Därefter
fel.

den första

ofta mycket

att ta sig onormala
uppmärksamhet
mot kvinnan
tala illa om kvinnans släkt och vän-

proportioner,
ner. Han vill
fritidsintressen.

olaga hot och sexualbrott.

ingår ofta i ett mönster

hennes

är det inte ovanligt

självkänsla

är skadad,

som det första slaget kommer.
den s.k. normaliseringsprocessen,

Övergreppen mot kvinnan konstituerar

som
är en följd av upprepat våld i förening med isolering samt växling mellan våld
kommer därför
och värme. Den nära relationen
mellan offer och gärningsman
att förstärka kvinnans utsatthet. Övergreppen mot kvinnan kan till sin art liknas
vid tortyr.
Genom normaliseringsprocessen
kommer dock kvinnan att succesivt
flytta sina gränser för vad som kan accepteras i ett förhållande.
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Övergreppen har inte sällan pågått under lång tid innan de kommer
digheternas
sålunda

till mynberättar om brotten. Det är
om kvinnan överhuvudtaget
efter lång tid som kvinnan söker hjälp, och för många kvin-

kännedom,

ofta först

inte en tänkbar
nor är det Överhuvudtaget
hon lever med eller har levt med.
Situationen

kan ha fått

hennes självkänsla

ödesdigra

och psykiska

utväg

konsekvenser

välbefinnande

att för polisen
för

kvinnan

överhuvudtaget.

ange den man
när det gäller
Ofta har över-

greppen ingått i en systematisk kränkning
av kvinnan och då mannens syfte med
våldet är att förnedra och behärska innebär övergreppen
en mycket grov integriInte sällan

leder övergreppen
till att kvinnan helt förlorar
sin
att underkasta sig mannen, såväl fysiskt som psykiskt.
Att leva med en man som misshandlar
och hotar, och att ständigt ha ett latent
hot hängande över sig, innebär en mycket stor psykisk påfrestning.
Detta kan

tetskränkning.
självkänsla

och tvingas

till varför endast ett fåtal fall av kvinnomisshandel
en del av förklaringen
till den totala omfattningen
i samhället
i förhållande
av kvinnomisshandel

utgöra

kommer

till

11.3.2

polisens

-

kännedom.

Nuvarande

ordning

till
När en kvinna varit utsatt för övergrepp
under lång tid, och övergreppen
omfattar
slut har kommit till polisens kännedom, är det troligt att brottsanmälan
Varje gärning bör i huvudsak kunna preciseras till
ett stort antal brottstillfállen.
tid och rum. Åklagaren måste, för att kunna åtala, ha tillräckliga
bevis för att
det som kvinnan har uppgett i fråga om olika gärningar och gärningstillfállen
har inträffat.

verkligen

där hon blivit
För en kvinna som under en längre tid har levt i ett förhållande
i sig
misshandlad
det
emellertid
inte
bara
de
enskilda
fysiska
är
övergreppen
kvinnans utsatta situation.
för
Det är oftast inte ens möjligt
som karakteriserar
Verkligheten
henne att i detalj beskriva vart och ett av övergreppen.
är i stället
varit helt präglad av våld och hot.
många gånger sådan att kvinnans tillvaro
Våldet

har varit

det normala,

Kvinnan

undantagen.

beskriver

och tidsperioder
därför

utan våld

hör

i vissa

våldet till och med ha varit ganska begränsat.

fall

Ibland

övergreppen

som en process.
Redan det latenta, outtalade

till
kan

hotet,

och vetskapen

eller har sammanbott
med
om att mannen som hon sammanbor
när som helst kan utöva våld mot henne, utgör ett övergrepp
mot kvinnan.
När en kvinna inför polis och domstol skall berätta om de övergrepp hon varit
utsatt för krävs det, i enlighet med vårt rättssystem,
att hon
ett samman-

hängande,
skriver

klart

de olika

och detaljerat

sätt, och med precisering
inom

till

tid och rum,

for de brottsrubriceringar

be-

som har
ramen
de
enskilda
gärningarna.
Det
dock,
bakgrund
vad
åsatts
är
mot
av
om nu sagts,
inte ovanligt
berättelse i stället präglas av vaghet och att den är
att kvinnans
generellt hållen. Ofta saknar hon möjlighet
att precisera de olika övergreppen
övergreppen

och
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kvinnor

till

tid och rum.
Även
om man i senare års rättspraxis jfr t.ex. det nedan redovisade rättsfallet
NJA 1991 s. 83 inte har ansett det nödvändigt att varje enskild gärning kan
preciseras till tid och plats, och med angivande av detaljerade omständigheter
ändå så att nâgra
är det i princip
Det är de konkreta handlingarna

i övrigt,

specificeras.

gärningar

måste

kunna

När vår Straffrätt
som bestraffas.
och inte betraktar dessa gärningar

gärningarna,
pågående
en uppenbar risk att helhetsperprocess, föreligger
av en
är utsatt för blir
Den psykiska påverkan som kvinnan
spektivet går förlorat.
i flera fall inte har
mindre tydlig. Det blir omöjligt
att förstå varför kvinnorna

främst

på de enskilda

konkreta

fokuserar

i belysning

lämnat

männen

lämnat

dem.

tidigare

varför

eller

de i vissa

fall

överhuvudtaget

inte

har

som under lång tid har fått utstå övergrepp från en närstående har
enligt nu gällande
blivit offer för inte bara gärningar som är kriminaliserade
Ofta har kvinnan även blivit utsatt för beteenden som för närvabestämmelser.
kvinnan att träffa
Mannen kanske förbjuder
rande inte upptas i något strafibud.
och vänner eller att gå ut. Diffusa hot av olika slag från mannens
släktingar
En kvinna

att lagföra. Vidare kanske mannen gömmer undan
såsom telefon eller nycklar, och utför andra handlingar som i sig - men framför allt i belysning av en situation präglad av våld
och såväl uttalade som outtalade hot - närmast kan beskrivas
som psykisk

sida kan i dag vara omöjliga
tillhörigheter,
gemensamma

terror.
I tidigare

beskrivits
de problem och hinder som
har återkommande
med att komma ur ett
söka
det
hjälp
kvinna
gäller
för en
när
föreligger
att
Förhållanförhållande
i vilket hon utsätts för misshandel och andra övergrepp.
det kan ha pågått under många år innan kvinnan vågar berätta hur hon har det.
Vi har, när det gäller olika myndigheters
ansvar att upptäcka det våld som
kvinnor

avsnitt

utsätts

för,

framhållit

av tidiga insatser. Det kan dock antas att
kommer till myndigheternas
även i framtiden
och andra
Det förhållandet
att våldshändelser

vikten

många fall av kvinnomisshandel
först efter lång tid.
kännedom

blir kända först efter lång tid kan
i nära relationer
mot kvinnor
minns särskilt väl, ligger långt tillkvinnan
vissa
gärningar,
att
som
när kvinnan
inte
brotten
är preskriberade
ovanligt att
baka i tiden. Det är därför

övergrepp
medföra

om dem.
I jämförelse med män använder

berättar

gäller

detta

grovt

detta inte sällan

våld.

När

i att kvinnorna

kvinnor

kvinnor

sällan våld mot män. I all synnerhet
grovt våld mot män bottnar

har använt

som under
över kvinnorna

har levt i förhållanden,

lång tid har

genom att
av att männen utövat makt och bestämt
har i yttersta desperation
eller hota med våld mot dem. Kvinnorna
tillgripit
grovt våld som en sista utväg när de har känt sina liv hotade. När en
kvinna i en sådan situation åtalats för att hon använt grovt våld kan hon hävda
konstruktion
är det dock
att hon handlat i nödvärn. På grund av nödvärnsrättens

präglats

använda
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sällan

som hon har framgång med en sådan invändning.
att något belysa vissa av de nu beskrivna
problemsituationerna
kan här
återges justitierådet
Inger Nyströms tillägg till domen i rättsfallet
NJA 1991
s. 83. I rättsfallet prövade Högsta domstolen frågan om beviskrav och bevisvärFör

dering

i mål om våldtäkt och misshandel.
Mannen dömdes for att under åren
vid ett stort antal tillfällen
ha misshandlat
och våldtagit sin sambo
anförde justitierådet
tre års fängelse. I sitt tillägg
Inger Nyström
bl.a.

1987-1990
till

följande.
När den påstådda

brottsliga

gärningen består av våld eller annat överinom
gärningsmannens
familj, eller motsvarangreppp utövat mot någon
de nära krets, finns i målet ofta svårigheter av särskilt slag. Dessa kan
gälla såväl värderingen av bevisningen som preciseringen
av brotten.
Utmärkande

för brottslighet

av detta slag är att det ofta är fråga om en
av likartad karaktär,
som har fått pågå under lång tid
innan en anmälan slutligen görs. Sociala förhållanden,
parternas känslomässiga bindningar och andra personliga faktorer bidrar till att inte bara
gärningsmannen
utan också offret i det längsta försöker undvika att röja
serie övergrepp

för någon vad som försiggår mellan dem. Utredningen
försvåras av att
det endast sällan finns någon teknisk eller annan objektiv bevisning av
den typ som ofta kan säkras vid brott av överfallskaraktär
eller i andra
situationer

där

inte har någon varaktig
relation.
personlig
parterna
kommer
därför
Bevisningen
i många fall att i huvudsak
inskränkas
till
målsägandens uppgifter, och det avgörande blir då vilken tilltro som kan

tillmätas

dessa. Vid bedömningen

situation

i vilken

målsäganden

stådda

gärningsmannen

Vidare

får undersökas

av denna fråga får hänsyn tas till den
befunnit sig och relationen
till den på-

samt utsagans uppkomstbetingelser
i vilken mån lämnade uppgifter
vinner

i övrigt.
stöd eller

motsägs

av annan utredning i målet.
Ett särskilt problem är att det vid upprepade övergrepp,
där de yttre
förhållandena
vid skilda gärningstillfällen
likartade,
kan vara
är ganska
svårt för den drabbade att i efterhand hålla isär olika händelser och att
dels i detalj beskriva dem, dels precisera när och var de har utspelat sig.
Detta är givetvis i särskilt påtaglig grad fallet när den som har utsatts
för ett övergrepp är ett barn. Det ligger då i sakens natur att man inte
kan räkna med att genom förhör med målsäganden få fram några säkra
uppgifter
av detta slag.
För att en påstådd brottslig gärning skall kunna medföra straffansvar
måste den vara klart avgränsad till sitt innehåll.
Detta är av vikt bl.a.
för att det inte i efterhand skall behöva uppstå någon tvekan om vad
Av åklagarens gärningsbesom har omfattats av domstolens prövning.

skrivning

skall framgå vilket

och för en fällande

handlande som läggs den tilltalade till last,
dom måste krävas bevisning av erforderlig
styrka för
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kvinnor

har handlat så som åklagaren påstår.
att den tilltalade
slag är det inte ovanligt,
att en eller flera
I mål av nu förevarande
händelser framstår med större skärpa än andra för målsäganden och att
omfattar ett stort antal tillfällen
i övrigt visserligen
men är
uppgifterna
det utövade våldet
bero
på
kan
sammanfattande.
Detta
att
eller
vaga
någon gång varit av särskilt slag eller att någon annan yttre händelse ger
stöd för minnet. Om domstolen funnit övertygande bevisning föreligga
som kunnat beskrivas
att målsäganden utsatts för brott vid de tillfällen
stöd
vid bedömningen
och
for
utgöra
sig
förhållande
i
detta
kan
i detalj
tilltro.
Det anskall
förtjäna
av om målsägandens berättelse i övrigt
brottmål,
emellertid
på domstolen
kommer
att, liksom i varje annat
i vilken

bedöma

omfattning

den påstådda handlingen

kunnat

preciseras

och kan medföra

ansvar.
bör fordras att sådana yttre omständigheter
som tid och plats
för den brottsliga gärningen blir preciserade och utredda. Ibland måste
som här förut har
man dock på grund av sådana utredningssvårigheter
i viss mån öppna.
lämnas
detta
slag
berörts godta att omständigheter
av
blivit
har
begången bör det
gärning
viss
brottslig
Kan det styrkas att en
fällande
dom att tid och
alltså inte ses som något absolut hinder mot en
plats för gärningen inte har kunnat anges exakt utan endast inom vissa
Normalt

sätt bör åtal för en serie brottsliga gärningar av
ramar. På motsvarande
närmare angivet innehåll kunna bifallas utan att det blir till fullo utrett
när och var det olika gärningarna har ägt rum.

11.3.3

överväganden

Kvinnovåldskommissionens

och

förslag

allt tar
i brottsbalken,
som framför
en ny straffbestämmelse
makar,
det
kan
gälla
kvinnor
och
andra
våld
övergrepp
sikte på
mot
till män. Bestämmelsen
sambor, mödrar eller döttrar - i nära relationer
innefattar
vissa beteenden som inte är kriminaliserade,
men som på ett
psykisk
situation
den
skapa
till
terror
bidrar
effektivt
som detta
sätt
att
av

Vi föreslår

som
är ett utslag av. Dessutom innefattas en rad olika handlingar,
såsom misshandel
i olika straffstadganden,
redan i dag är kriminaliserade
att
bör det vara tillräckligt
att konstatera
och olaga hot. För straffansvar
de olika straffbara handlingarna är preciserade till sin karaktär och att de

brott

har utförts

vändigt

inom en bestämd

att tidsmässigt

tidsperiod.

Däremot

ange varje handling

skall det inte vara nöd-

i detalj.
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Det skall

förfarandena

kvinnans/offrets

Straffet

för brottet

högst sex år.
Brottet tar i första
Det kan finnas

män.

mot

använder våld eller
att gärningsmannen
offret för annan fysisk eller psykisk påverkan.

de straffbara

kränka

våld

krävas

eller utsätter
för

och

kvinnor
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hot om våld
Gemensamt

är att de skall vara ägnade att varaktigt
och skada hennes självkänsla.

integritet
bör enligt

vårt förslag

vara fängelse

hand sikte på att skydda kvinnor
fall där en man gör sig skyldig

i lägst ett och

från övergrepp
till

detta brott

en annan man. I vissa fall kan även en kvinna tänkas vara förövare.
råder dock inte någon tvekan om att gärningsmannen
i regel kommer

av
mot
Det

att
och
offret
kvinna.
förhållande
Detta
bör
och
tydliggöras,
vara en man
en
paragrafen
bör därför delas upp i två olika stycken.
Brottet utgör framför
allt ett brott mot frihet och frid och bör därför
placeras bland frihets- och fridsbrotten
i brottsbalkens
fjärde kapitel. Vi
har valt

brottet kvinnofridsbrott
att rubricera
intas i en ny 4 a
att bestämmelsen

föreslår

respektive

fridsbrott.

Vi

I det föregående

händelser,
utsatts

for

har beskrivits
hur vår straffrätt
tar sikte på olika konkreta
kan
och
medan kvinnor
avgränsas
preciseras
tidsmässigt,
som
som
upprepade övergrepp
upplever och beskriver
övergreppen
som en

process som pågår över tiden. Det är mot den bakgrunden
som vi har funnit att
det behövs en ny straffbestämmelse
i brottsbalken,
bestämmelse
en
som framför
allt tar sikte på våld och andra övergrepp
makar, sambor, mödmot kvinnor
till män. Skälen att införa en ny straffberar eller döttrar - i nära relationer
stämmelse
är huvudsakligen
tre;
För det första tas det hänsyn till vissa ovan nämnda beteenden som i dag inte
är kriminaliserade,
tion

av psykisk

och

outtalade

verkan
För
serade
bl.a.

utgör

sätt bidrar till att skapa den situamen som på ett effektivt
terror som detta brott är ett utslag av. Diffusa hot - uttalade
och annan negativ psykisk påav olika slag, påtryckningar

tillsammans

det andra kommer
i olika

ett latent hot som kvinnan lever i skuggan av.
en rad olika handlingar,
som redan i dag är kriminali-

straffstadganden,

misshandel

i straffbudet.
att kunna inrymmas
och olaga hot, men även olaga frihetsberövande,

Det gäller
olaga tvång

och hemfridsbrott

kan vara många och olikartade,
m.m. Gärningsmomenten
alla av att de ingår som ett led i en pågående process.
men de kännetecknas
Fördelen
med en sådan ordning är att helheten
än i belysning av enskilda
- om
blir föremål för domstolens
detaljer
tydligt
prövning.
Ett tredje syfte med den nya straffbestämmelsen
är att tydliggöra
att den
straffbara
gärningen
utgörs av en pågående psykisk terror där de enskilda

gärningsmomenten

inte med nödvändighet

skall

behöva

preciseras

till

tid och

och våld
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kvinnor

behöver sålunda inte anges i detalj, utan det bör vara
rum. Varje handling
tillräckligt
att konstatera att det varit fråga om en rad beteenden av olika slag,
utförts
som är preciserade till sin karaktär och där man vet att handlingarna
inom en bestämd period.
I regeringens
talades
olika

proposition

att kriminalisering
i samhället
normer

1994/95:23

brottmålsförfarande

Ett effektivare

utav
som en metod för att söka hindra överträdelse
Nykriminalisering
bör användas med försiktighet.

som befogad endast för det fall att ett beteende kan föranleda
sanktioner inte står till buds, straffsanktion
skada eller fara, alternativa
i princip

framstår

påtaglig

allvar och utgör ett effektivt medel att motversamt att rättsväsendet har resurser att klara den
kan komma att innebära, framgår
ytterligare belastning som en kriminalisering
instämde
i
det av propositionen.
Riksdagen
att kriminalisering
som metod för
bör användas med
att söka hindra överträdelse
av olika normer i samhället
krävs med hänsyn till gärningens

ka det icke önskvärda

beteendet

1994/95:JuU2.

försiktighet

av de handlingar vi tar upp i detta avsnitt kan visserligen
Denna uppvägs
belastning
på rättsväsendet.
en ytterligare
vilka samtliga,
av de övriga skäl som anges i propositionen,

En kriminalisering
innebära

tänkas

emellertid
förutom

klart
strävan

mellan
att nå jämställdhet
vi
föreslår.
som

kvinnor

och män,

med styrka talar

för den kriminalisering

kan karakteriseras
gärningen
som en process som ofta kan
sig över många år. Man kan ofta skönja ett mönster i mannens beteeneffekterna ur straffsynpunkt
de. I det föregående har beskrivits
av att kvinnor
ofta först efter lång tid anmäler brott som de har blivit utsatta för. Det får mot
Den

brottsliga

sträcka

bakgrund
Ovan

härav

har också

stor betydelse att det nya brottet blir
situationer
i vilka kvinnor
beskrivits

ett perdurerande
använder våld,

brott.
särskilt

kan
betydelse även för hur en kvinvåld. Den nya straffbestämmelsen
Någon
skall
bedömas
i nödvärnshänseende.
i
sådana
situationer
våldsbrott
nas
i detta
redogörelse för tillämpningen
av den nya bestämmelsen
mer uttömmande

grovt

hänseende

låter sig emellertid

ständigheterna
olika

fråga

i varje

särskilt

inte göra i detta sammanhang.
fall

avgörande

som rör nödvärn och nödvärnsexcess
rättstillämpning.
för kommande

spörsmål

I stället

vid sådana bedömningar,
m.m.

naturligen

blir

omvarför

får bli en

är
Vi har ovan, vid beskrivningen
av brottet, utgått från att gärningsmannen
råda
inte
heller
mening,
torde,
kvinna.
vår
enligt
och
offret
Det
en
en man
antalet
i det helt dominerande
någon som helst tvekan om att gärningsmannen
att vara en man. Likaså torde det inte kunna sättas i fråga att offret
för det beteende som vi vill
Utmärkande
oftast kommer
att vara en kvinna.
kränkning
straffbelägga
är nämligen att det innefattar
av en annan person
en
lägre värde i
på grund av kön och har sin grund i föreställningar
om kvinnors
fall kommer

Brottsbalksbrotten

förhållande
I likhet

till

och

våld

mot

kvinnor
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män.

med vad vi föreslagit

beträffande

våldtäktsbrottet
i 6 kap. 1 § anser vi
bör tydliggöras
vid utformningen
att detta förhållande
av det nya lagrummet.
Första stycket i det föreslagna lagrummet upptar sålunda "en man som mot en
närstående eller tidigare närstående kvinna
En förutsättning
för straffansvar enligt
ende eller

första

stycket är att gärningsmannen

är en man och offret en närstånärstående avses framför
allt att
lever eller har levt tillsammans
under äktenskapsliknande

tidigare

närstående

kvinna.

Med

mannen och kvinnan
förhållanden.
Att även en tidigare närstående omfattas av straffbestämmelsen
har sin grund i att trakasserierna
av kvinnan ofta kan fortsätta och ibland inleds
efter det att hon har lämnat mannen. Bestämmelsen
avser dock även mödrar och
döttrar.
Situationer

kan också förekomma

ningsman/offer

är tänkbara.

deras föräldrar
sålunda

enligt

nämnda

typer

eller motsvarande

förslag

vårt

där andra konstellationer
nära anhöriga.

såvitt

avser gärvuxna barn och
Såväl män som kvinnor
skall

Vi har i åtanke förhållanden

mellan

kunna

fällas till ansvar för nu ifrågavarande
brott.
Såväl män som kvinnor kan också tänkas bli offer för brottet. Även i homosexuella förhållanden
kan våld förekomma.
En bestämmelse
som straffbelägger
av gärningar föreslås i ett andra stycke. En gärning som innebär
på ett minderårigt barn skall dock inte omfattas av det nu föreslagna

övergrepp
straffbudet.
Vid

kvinnomisshandel

består våldet ofta av örñlar,
knuffar,
knytnävsslag,
och stryptag.
Inte sällan är våldet också förenat med hot om ytterligare
våld. De synliga skadorna kan vara begränsade,
pågått
men då misshandeln
under längre tid eller utgjort ett led i upprepade och allvarliga
framövergrepp
står den som ett utslag av särskild brutalitet.
Vi föreslår att det i paragrafen

sparkar

skall

skall krävas att gärningsmannen
använder
anges att det för straffansvar
eller hot om våld eller utsätter en person för annan fysisk eller psykisk
Rekvisitet
påverkan.
kommer härigenom att omfatta vissa handlingar för vilka

våld

stadgas straff

enligt

bestämmelserna

olaga hot, men även ett antal gärningar
bestämmelser
i brottsbalken.
De gärningar
gandet

är dels

kriminaliserade

i brottsbalken

respektive
om misshandel
som är förenade med straff enligt andra

som framför allt kan komma att inrymmas i det nya straffstadmisshandel
enligt 3 kap. 5
dels sådana gärningar
som är
i nuvarande straffstadganden
4 kap.
om olaga frihetsberövande

2 §,

olaga tvång

6 §,

ofredande

4

kap. 4 §,

4 kap. 7 §,

olaga hot 4 kap. 5 §,

förolämpning

hemfridsbrott

4

5 kap. 3 § och sexualbrott

kap.
enligt

6 kap.
Det psykiska
antal

våldet

kan
svåra och långvariga följder.
Det handlar om ett
olika
slag
fysiskt våld har
utan
att
som utgör övergrepp
av
användning eller någon fysisk skada har tillfogats offret. Det har i

förfaranden

kommit

till

lagstiftningssammanhang

konstaterats

att psykiskt

våld är ett allvarligt

problem,

och

Brottsbalksbrotten
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våld

mot

kvinnor

olaga hot och ofreför bl.a. misshandel,
med att straffskalorna
sådana beteenden
beakta
vikten
även
dande ändrades år 1993 betonades
av att
prop.
bryta ned en annan person
tar sikte på att psykiskt
som främst
och i samband

1992/931141.

enligt gällande lag, bör enligt
som inte är kriminaliserade
Det
det
föreslagna lagrummet.
enligt
vår mening utgöra straffbara handlingar
ett grovt sätt talar nedgäller handlingar som innebär att gärningsmannen
offret att träffa
förbjuder
gärningsmannen
eller
till
offret
t.ex.
sättande
att
uttalade som
såväl
diffusa
hot,
de
kan
Vidare
eller vänner.
släktingar
avse
beteenden.
kontrollerande
inte minst - vissa
outtalade,
och
är att de skall vara ägnade att varaktigt
Gemensamt för alla dessa förfaranden
Kvinnor
integritet och skada hennes självkänsla.
som
kränka kvinnans/offrets
beteenden,

Vissa

av sin partner ger inte sällan uttryck för
Vidare
som att de har blivit förnedrade.
sitt
förlorat
de
har
skam och skuld och att

för våld och andra övergrepp

utsätts

sin situation

detta genom att beskriva
i dessa fall
känner kvinnor
Sistnämnda

människovärde.

lagrummet tar sikte
haft en nära relation

ofta

får ses i belysning av att det föreslagna
och offret har eller har
där gärningsmannen
särskilt
nämligen
Kvinnan
utsatt när
varandra.
är
rekvisit

gärningar
till

som omfattas av straffmedför en begränsning av offrets rätt till frihet och frid.
skall kunna inträda,
Det måste, för att straffansvar
Brottet är perdurerande.
tid,
dvs. beteendet skall
någon
pågått
förutsättas
att de straffbara handlingarna
är ägnade att kränka
ha haft en sådan varaktighet
att de brottsliga handlingarna
kvinnans integritet och skada hennes självkänsla. Självfallet varierar denna tid
lever eller har levt tillsammans.

parterna
bestämmelsen

från

till

fall

inte minst

beroende

på hur

allvarligt

För att en sådan handling som upptas
vara ägnad att psykiskt påverka kvinnan

Vidare

överensstämmer

straffskalan

och hotet

har

straffbestäm-

detta sätt förutsätts

skall

också en viss upprepning
av de straffbara handlingarna.
vår mening vara fängelse
bör
enligt
för
brottet
Straffet
för grov
minimistraffet
motsvarar
sex år. Minimistraffet
6

våldet

i den föreslagna

framstått.
melsen

fall,

De handlingar

i lägst ett och högst
misshandel
i 3 kap.

med den som vi föreslagit

när det

grovt sexuellt utnyttjande i 6 kap. 3
den förei övrigt föreligger,
bör, när förutsättningar
I konkurrenshänseende
och
misshandel
ringa
brott
konsumera
straffbestämmelsen
slagna nya
som
straffbeföreslagna
den
enligt
sexuellt utnyttjande
misshandel av normalgraden,
brott, olaga
mindre allvarligt
olaga frihetsberövande,
stämmelsen i 6 kap. 3

gäller

För sådana brott
ofredande och förolämpning.
olaga hot, hemfridsbrott,
förfarit
på ett
däremot
Om
gärningsmannen
särskilt.
skall således inte dömas
6 §
3
enligt
kap.
misshandel
sådant sätt att förutsättningarna
att döma för grov

tvång,

föreligger,

bör det dömas för ifrågavarande

Samma sak gäller beträffande
konkurrens.
normalgraden,
utom såvitt
samt våldtäkt,

i brottsbrott och grov misshandel
frihetsberövande
olaga
av
som

brott

avser det mindre

allvarliga

brottet,

Brottsbalksbrotten

och

våld

mot

kvinnor

Om gärningsmannen dessutom genom sitt handoch grovt sexuellt utnyttjande.
bör han dömas även för detta
lande har överträtt
ett meddelat besöksförbud
brott.
Det brott
brott

mot

brotten

fridsbrott

utgör genom sina rekvisit som nämnts främst ett
som nu beskrivits
frihet och frid. Brottet bör därför placeras bland frihets- och frids-

i brottsbalkens

respektive

fjärde
jiidsbrott.

brottet kvinnoVi har valt att rubricera
intas
i en ny 4 a
Vi föreslår att bestämmelsen

kapitel.
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12

Straffmätning
påföljdsfrågor

12.1

Inledning

och

andra

uppgifter angående straffmätningsingår att studera tillgängliga
och att påtala brister som
former av övergrepp
mot kvinnor
i sammanhanget samt vid behov även aktualisera lagstiftningsuppmärksammas
I vårt uppdrag
vid

praxis

olika

åtgärder.
Professorn

uppdrag
brott.

i Straffrätt

gjort

Delar

vid Lunds

universitet,

Hans Klette,

av straffmätningspraxis
en undersökning
redovisas nedan.
undersökning
denna
av

har på regeringens

vid vissa grova

vålds-

för
En annan fråga som särskilt påtalas i direktiven
är behandlingsmetoderna
enligt
Kommissionen
bör
män som gjort sig skyldiga till övergrepp mot kvinnor.
och bedömning av dessa behandlingsmetoder.
direktiven
göra en kartläggning
har i flera sammahang understrukit
Justitieutskottet
att det är
rehabilitera
för
fängelsestraff
utnyttjas
verkställighet
att
att
personer
av
och att det därför är angeläget att den
som dömts för vålds- och sexualbrott
inom kriminalvården
behandlingsverksamhet
som på detta område bedrivs
Målet måste enligt
1990/91
17.
bl.a.
:JuU
ytterligare utökas och intensifieras
se

Riksdagen

viktigt

dessa uttalanden
skall

kunna

vara att de intagna
erhålla sådan.

som vill

ha och har behov

av behandling

Ju 1992:06,
som haft i uppdrag att göra en utvärdering
har även haft
efter
1974
kriminalvården
i
anstalt
års kriminalvårdsreform,
av
sexuali uppdrag att klarlägga
hur stort behovet är av särskild behandling
förverkligas.
bör
brottsbedömda
och hur den av riksdagen angivna målsättningen
Verköverlämnade
i augusti 1993 sitt huvudbetänkande
Fängelseutredningen

Fängelseutredningen

utredSOU
1993:76.
I januari 1994 överlämnade
ställighet av fängelsestraff
Kriminalvård
och psykiatri SOU 1994:5. Det sistnämnningen slutbetänkandet
da betänkandet
män dömda

innehåller

för övergrepp

utredningens
mot kvinnor

förslag

när det gäller behandlingen

och barn.

av
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Fängelseutredningeñ

konstaterar

enligt olika

utredningen

föreligger

sexualbrottslingar.

behandla

inledningsvis

att den psykoterapibehandling

kvalificerad

Enligt

påföljdsfrâgor

att det inte finns något verkligt
sexualbrottsdömda
av
som bedrivs
tyder på att
även om vissa undersökningar
koncept är framgångsrik,
behandling kan ge en positiv effekt i form av minskad återfallsrisk.

för

belägg

andra

en betydande osäkerhet om hur man bäst skall
framhåller
på området
Utredningen
att forskningen

intensifieras.

behöver

skall
tar avstånd från tanken att män som dömts för sexualbrott
alla
Om det mål som riksdagen uttalat skall uppfyllas
behandling.
beräknar
skall
sådan
sexualbrottsdömda
vill
ha
behandling
erbjudas
som
för 200-250
intagna. Ututredningen
att det behövs en behandlingskapacitet

Utredningen

tvingas

till

behandling
framhåller
psykoterapeutisk
att det endast är kvalificerad
för
bör,
i
enligt
utredningen,
behandlingen
bör
komma
Ansvaret
fråga.
som
alltid ligga på en psykolog eller läkare, även om annan personal kan medverka

redningen

Utred-

och spela en viktig roll när det gäller att påverka sexualbrottslingarna.
upprättar allmänna riktlinjer
ningen föreslår att Kriminalvårdsstyrelsen

behandlingen
överväger

skyndsamt

och att styrelsen

skall bedrivas
av sexualbrottsdömda
utformas.
bör
hur behandlingen

för hur

för behandhar nyligen antagit ett handlingsprogram
alla som
skall
dömts
för
sexualbrott.
Enligt
män
programmet
som
av
for sådan brottslighet
erbjudas terapi. Cirka 325 särskilda vårdplatser

Kriminalvårdsstyrelsen
lingen
dömts
skall

inrättas

på tolv

olika

anstalter

12.2

Straffmätning

12.2.1

Allmänt

Sedan

år 1989 sker bestämmandet
mellan

avvägning
enskilda

fallet

allmänpreventiva

utan brottets

De olika brottspåföljdernas

reglerat

anse som en svårare
påföljder är däremot

för
skall i stället vara utgångspunkten
för
det
finns
hänsyn
betydande
ett
utrymme
som

brottsbalken.
som svårare
balken.

Huvudregeln

inbördes

i brottsbalken.

påföljd

förhållande
Vid

än villkorlig

fortfarande

Såväl fängelse

påföljder

en
av påföljd för brott inte längre utifrån
och individualpreventiva
hänsyn i det

straffvärde

samtidigt
påföljdsbestämningen
till individuella
omständigheter.

uttryckligen

i landet.

än böter

jämställda

som villkorlig
l kap. 5

för påföljdsval

skall rätten vid sitt val av påföljd

finns

i svårhetshänseende

val av påföljd är sålunda
dom och skyddstillsyn.
i svårhetshänseende

1 § och 28 kap.

i 30 kap. 4 § brottsbalken.

fästa särskilt

30

dom och skyddstillsyn
27 kap.

är numera
fängelse att
Dessa båda

kap.

1 §

är att anse
1 § brotts-

Enligt

avseende vid omständigheter

denna
som

och andra

Stramnätning

talar för en lindrigare
och

påföljd

mera

anses presumera
utöver

fängelse får domstolen,
tilltalade

har gjort

tidigare

Ett högt straffvärde

än fängelse.

fängelse

1987/88:120

prop.

straffvärde

brottslighetens

sig skyldig

till

313

påföljdyrågor

riktvärde

s.100.

ett år

Som skäl för

och art, beakta att den

brott.

finns i 29 kap. 1 § brottsom straffmätning
balken. Sålunda skall straff, med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillbestämmas inom ramen för den tillämpliga
straffskalan
efter brottets
lämpning,
bestämmelsen

Den grundläggande

straffvärde.

brottslighetens

eller

beaktas

den

tilltalade

skada,

insett

eller

När straffvärdet

skall

bedömas

skall

särskilt

eller fara som gärningen
inneburit,
vad den
kränkning
borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som

han haft.
Vidare

skall hänsyn tas till försvarande respektive förmildrande
omständigheter
29 kap. 2 och 3
utöver vad som gäller för varje särskild brottstyp
för vissa fall. I 2 § finns sålunda en uppräkning
respektive vad som föreskrivs

enligt

dvs. omständigheter
av omständigheter
som ökar straffsom är försvårande,
värdet. Det rör sig genomgående
om omständigheter
som hänför sig till det
konkreta brottet. Den uppräkning
som finns i paragrafen utgör exempel och det
kan

förekomma

alltså

Avsikten

andra

är emellertid

betydelsefulla
Enligt paragrafens

försvarande

att uppräkningen

omständigheter
skall

inrymma

än de uppräknade.
de vanligaste

och mest

omständigheterna.

vid

första

stycke punkten sju skall såsom försvarande

omstän-

särskilt
beaktas om ett motiv för
av straffvärdet
brottet varit att kränka en person eller en grupp av personer på grund av ras,
eller etniskt ursprung,
trosbekännelse
eller annan liknande
hudfárg, nationellt

digheter

bedömningen

anledning att här erinra om att vi i Kapitel 11 Brottsutvidgas på så
föreslagit att bestämmelsen
mot kvinnor
sätt att den även kommer att omfatta motivet att kränka någon på grund av kön
och att ett sådant motiv normalt bör anses öka ett brotts straffvärde.
Vid straffmätningen
skall domstolen dessutom enligt 29 kap. 4 § brottsbalken
omständighet.

balksbrotten

ta hänsyn
personliga

Det finns

och våld

till
vilket kan ge längre strafftid,
om det är fråga om återfall,
förhållanden
29 kap. 5 och 6 §§, vilket kan ge kortare strafftid
och om det är fråga om en ungdom 29 kap. 7 §,
påföljdseftergift

till

respektive
föreskrivet

att 15-20-åringar
för brottet.

12.2.2

Straffmätningspraxis

vilket

kan innebära

Bl.a. mot bakgrund
uppdrog regeringen
Hans

statistiska

straff

än vad som är

i fråga om straffets bestämmande
av 1989 års lagändring
professorn i Straffrätt vid Lunds universitet,
våren 1992

vid vissa grova
att göra en undersökning
av straffmätningspraxis
skulle avse såväl en bearbetning
Undersökningen
av tillgängliga
sammanfattande
data som en genomgång
av meddelade domar. En

Klette,

våldsbrott.

kan få lindringare
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och andra

Strajjinätning

överlämnades

slutredovisning

åren 1986-1993

avseende

under

domar

från

Statistiska

1994.
SCB

centralbyrån

bestått av alla tingsrättsav ett grovt våldsbrott.
har vid analysen av dessa domar använts motsvarande
En begränsad undersökning
åren 1986-1988.
av vissa

Som jämförelsematerial
från

hovrättsdomar

material

har undersökningsmaterialet

åren 1989-1992

tingsrättsdomar

i augusti

till justitiedepartementet

statistiskt

tillgängligt

Utöver

påföljdsfrågor

där huvudbrottet

utgjorts

har också gjorts.

vid
straffmätning
analys av tingsrätternas
är rapportens
våldtäktsbrott.
Rapportens avsnitt om grov misshandel har i förevarande
sambehandlar grov missmanhang betydelse främst i de delar som undersökningen
också vissa sammanhandel där offret varit en kvinna. Rapporten
innehåller
Av

särskilt

fattande
till

intresse

och typfall

fallbeskrivningar

sådana brott

och offret

varit

där brottet

mord,

utgjort

dråp och försök

en kvinna.

Våldtäkt
Även

drar Hans
av andelen fängelsedömda
om det förelegat en viss variation
i stort sett varit lika
den slutsatsen i rapporten att andelen fängelsestraf
under hela perioden, dvs. såväl under åren närmast före 1989 års reform som
Beträffanefter, vad gäller våldtäkt enligt 6 kap. 1 § första stycket brottsbalken.
Klette

de det mindre
§ tredje

1

allvarliga

är fallen

stycket

När det gäller våldtäkt

6 kap. 1 § andra stycket

brottet
för

och det grova
för att dra säkra slutsatser.

och fängelsestraffets

snittet

i stort sett varit stabilt
enstaka månader. Beträffande

längd har enligt rapporten

under hela perioden
det mindre

med små variationer

allvarliga

brottet

genompå några

och det grova
Fängelsestraffen

brottet

brottet

ligger
ansetts alltför få för att tillåta säkra slutsatser.
för normalgraden
minimum
på straffskalan
av våldtäkt och för det mindre
brottet. I fråga om straffen för grov våldtäkt kan noteras att över 80
allvarliga
Dessutom har hela straffskalan
procent dömts till fängelse över straffminimum.

har fallen
vid

för detta brott

använts.

längd, inte föreligatt det, såvitt avser fángelsestraffets
Vad som däremot skiljer stora
mellan tingsrätterna.
ger några större skillnader
de i sina domskäl avger ett straffoch små tingsrätter
är i vilken omfattning
I rapporten

konstateras

mätningsresonemang.
När det gäller gränsdragningen

mellan

de olika graderna

av våldtälasbrott

kan

följande

noteras.
1983/84:
I proposition

105 om ändring i brottsbalken
förslag behandlades,

sexualbrotten,
uttalade

ivilken

departements-

1977

års sexualbrottskommittés

chefen

borde bedömas som grova.
Någon närmare
att s.k. gruppvåldtäkter
av vilka typer av gärningar som skulle betraktas som gruppvåldtäkter
I rapporten definieras gruppvåldtäkter
dock inte i förarbetena.
som våld-

definition
finns
täkter

av ett offer

med mer än en huvudgärningsman.

Tjugofyra

domar

i mate-

Strajifnätning

och andra
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enligt den nämnda definitioavser gärningsmän,
som begått gruppvåldtäkt
våldtäkten
begångna
i
fallen
klassades
den
Inte
något
av tingsrätterna
nen.
av
fängelsestraffet
våldtäkt,
och
det
längsta
utdömda
var tre år och sex
som grov
i två fall, resonemang
domskäl saknas, förutom
månader.
I tingsrätternas
om
rialet

varför

gruppvåldtäkterna

Enligt
kniv

hänförts

departementschefen

normalt

också

utgöra

borde

till

av våldtäkt.
där våldet eller hotet

normalgraden

våldtäkter
brott.

Av

de 44 fall

grovt
haft att pröva under
som tingsrätterna
domstolarna
bara rubricerat
åtta fall som grov

förekommit,
lertid

av våldtäkt
1988-1991,
åren
våldtäkt.

skett

med

där

kniv

har emel-

Inte heller

i de

användande av kniv orsak till
var gärningsmannens
av grov
rubricerades
brottet
att
som grovt.
innefattar
också en analys av i vilken utsträckning
Undersökningen
en parpar-relation
relation
Rapportens definition
är
påverkat brottets straffvärde.
av
tingsrättsmaterialet
relation.
eller
tidigare
har
haft
sexuell
I
har
att parterna
en
våldtäkt

åtta fallen

vid 104 tillfällen
par-relationer
ca 25 procent av fängelsedomarna.
och detta
straffmätningsresonemang,
40
fallen
finns
form
l bara
någon
av
av
bör tillmätas vid en
berör ofta vilken betydelse kontrahenternas
parförhållande
förekommer

Praxis är dock inte enhetlig och kategoriska
av brottets straffvärde.
där
i olika riktningar
är vanliga. I det sextiotal fall med par-relation,

bedömning
uttalanden

straffmätningsresonemang

saknas, har ofta relativt

korta fängelsestraff

dömts ut

Enligt Hans Klette verkar det som om par-relationen,
utan att
av tingsrätterna.
vid vissa tillfällen
sänkt brottets straffvärde.
Det påpekas
beröras i domskälen,
vid våldtäkt är mycket komplex.
i rapporten
att straffmätningen
till
hänförts
till normalgraden
eller t.0.m.
l sådana fall där övergreppen
allvarligt
brott"
ifrågasätts det i rapporten
andra stycke "mindre
paragrafens
dock

dolda straffvarit en av de mest betydelsefulla
om inte par-relationsfaktorn
beträffande
våldtäktsbrottet.
l
vid tingsrätternas
straffmätning
värdefaktorerna

lyser enligt Hans Klette det gamla våldförandetänkandet
av domskälen
i domskälen.
igenom. I några enstaka domar används t.0.m. ordet våldförande
ofta
haft ett par-förhållande
Det tycks som om det faktum, att kontrahenterna

många

enligt

för om gärningen enligt domstolen
andra stycket, anförs det också i rapporten.

Grov

misshandel

är avgörande

är att betrakta

som ett brott

När det gäller grov misshandel framgår av Hans Klettes rapport att både andelen
under
genomsnittliga
längd varit oförändrade
och fángelsestraffets

fängelsestraff

I tre fjärdedelar
av fallen har påföljden bestämts
60
vid
misshandel
När
till fängelse jämfört
med ca
procent
av normalgraden.
20 procent av
ligger, enligt rapporten,
det gäller fördelningen
på straffskalan
fängelfängelse ett år och ca 45 procent
fangelelsedomarna
på minimistraffet
den undersökta

se mellan

tidsperioden.

ett och två år.
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den officiella

Av

utläsas

i vilken

statistiken

omfattning

rapporten

Hans Klettes

innehåller

fángelsedomar

varit

offer

kan inte
och lagförda personer
for misshandelsbrott.
Det finns

till vad som gäller för statistiken
där en uppdelning
görs efter b1.a. offrets
är inriktad på en sådan redovisning,
men

misshandelsbrott,

över polisanmälda
Inte heller

misstänkta

över

kvinnor

i lagföringsstatistiken

alltså ingen motsvarighet
kön.

påföljdsfrågor

ändå

rapport
viss sådan

information

i fråga

om

tingsrätternas

från åren 1991 och 1992.

avseende grov missSålunda redovisas i rapporten beträffande fängelsedomar
i 19 procent av fallen.
handel för år 1991 att kvinnor varit offer för misshandeln
för grov misshandel
där en kvinna varit
Det genomsnittliga
fángelsestraffet
med 17 månader för sådan misshandel
med en
offret var 19 månader jämfört
man som offer.
Samtliga upprepade

har skett mot kvinnor
eller barn. Med
i
detta
misshandeln
skett ett flertal
sammanhang
att
avses
och under en längre tidsperiod.
Upprepad
gånger mot samma individ
grov
vilket
misshandel
på 27,6 månader
mot en kvinna har ett genomsnittsstraff
innebär 8,5 månader längre än för enstaka fall av misshandel mot en kvinna. I
misshandelsbrott

misshandel

upprepad

många fall har skadorna

varit

ringa,

vilket,

enligt rapporten,
ett mycket längre

betyder

att uppreän vad som
mot en kvinna leder till
har barnmisshandel
ett så högt
annars skulle ha varit fallet. Enligt rapporten
inte ökar straffet nämnvärt.
straffvärde
i sig att upprepad misshandel

pad misshandel

grov misshandel för år 1992 framgår
for misshandeln
i 24 procent
av fallen.
kvinnorna
hade misshandllats
i sitt hem.

avseende

När det gäller fängelsedomar

varit offer
att kvinnor
av rapporten
Åttiofem
procent av de misshandlade

Mord,

dråp och försök

till

straff

sådana

brott

med typstraff beHans Klettes rapport innehåller också vissa fallbeskrivningar
träffande
brotten mord och dråp och försök till sådana brott.
År 1992 dömdes 21
Desspersoner av tingsrätt för mord till fängelsestraff.
utom dömdes två personer för medhjälp till mord. Tolv av :dessa personer
till mord
dömdes för mord/medhjälp
twå män dömdes
en kvinna. Ytterligare
för mord
redovisas

De fall där offrest var en kvinna
på en ny partner till hustrun/sambon.
i rapporten
med följande fallbeskrivningar.

l-2

Man dödar

med knivhugg

f.d.

3

Man dödar

med knivhugg

sin moder

kvinnlig

4

Man dödar

med knivhugg

5

Man dödar

med gevärsskott

6

Man dödar

hustru

sambo

två

fall

bekant

sambo

med ca 50 knivhugg

och 7-årig

dotter

med ca 30 kniv-

hugg
7

Man dödar

18-årig obekant

het, grymhet,

flicka

svår våldsverkare

genom

strypning;

hänsymslöshet,

farlig-

och andra

Strajfmätning

8
9

Man dödar

f.d.

fru med 12 knivhugg;

självförvållat

dödade efter långvarig

Två 19-åriga pojkar
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rus vid brottet
tillsammans
en kvinna

planering

med rep. Man dömdes för medhjälp till mordet på kvinf.d.
främst
hans
hustru
grund av planeringen av brottet. En 20nan årig pojke dömdes för medhjälp till mordet, också på grund av planeringen.

strypning

genom

I nummer
på livstid.

1-5 bestämdes

straffet

I nummer 9 dömdes
nedsatt med hänvisning

till

fängelse tio år, i nummer 6-8 till fängelse
19-åriga pojkarna till fängelse sex år

de två

pojkarnas ålder,
mannen till fängelse tio
år.
sex
redovisas på följande
I rapporten
sätt nummer 5 som typfall för straffmätningen för straffminimum
fängelse tio år och nummer 8 som typfall för straffmaximum
fängelse på livstid.

straffet

år och 20-åringen

Typfall

till

till

fängelse

fängelse

strajjfminimum

tio âr: Man dödar sambo med två hagel-

relationsproblem.
gevärsskott;
Åtal: Å har
genom skjutande med hagelgevär berövat M livet. Därvid
har tillgått så, att Å till en början i ett hus och på dess altan genom slag,
främst
slitande och knuffande tillfogat M svullnader och missfärgningar
utanför husets västra del med uppsåt att
hagelsvärm
mot henne medan hon befann sig i
en
närheten av honom, varvid svärmen träffat främst hennes högra arm och
där orsakat svårartad skottskada,
och slutligen på uppfarten
till granni hennes hals
huset dödat henne genom skjutande
av en hagelsvärm
i ansiktet,

därefter

omedelbart

döda

henne skjutit

varvid

han tillfogat
bakre

hjärnans

henne dödande

skador

i strupar,

svalg,

Straffvärdebedömning:

"Vid

bedömningen

och

om brottet kan anses vara
vägas in. Som förmildrande

mindre grovt skall samtliga omständigheter
bör noteras att gärningen uppenbarligen
omständigheter
i samboförhållandet
relationsproblem
som förelegat
nedstämd

skallbas

delar.

på grund härav vid tiden för gärningen.

ses att gärningen
skottet följt efter

begåtts

med

ett skjutvapen

av de
att Å varit

föranletts
och

Som försvårande
bör
Å
och
efter det första

och där slutfört
gärningen,
en grannfastighet
försvåredan
varit
allvarligt
skadad.
Som
uppenbarligen
M
då
trots att
M till

bör även noteras att brottet riktats mot en kvinna
rande omständigheter
och hindrats att lämna bostasom har flera barn och som misshandlats
Vid en sammanfattande
bedömning
den innan hon beskjutits.
anser
tingsrätten
att brottet inte kan anses som mindre grovt. Å skall alltså
dömas

för mord."

Páföljdsval

och strajjânätning:

målet föreligger

undersökning

rättspsykiatriska

Å har tidigare

personundersökning,

av socialstyrelsens
undersökningen.
-

och yttrande

inte lagförts

§7-undersökning,
rättsliga

för brott.

l

rättspsykiatrisk
råd över

den
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inte till annan bedömning än att Å skall ådömas påföljd enligt
allmänna
regler för brottet. Tingsrätten
vara
anser omständigheterna
sådana att straffet bör bestämmas till fängelse tio år." Luleå tingsrätt,
föranleder

DB 250/92

Typfall

på livstid

fängelse

strajñnaximum

Man dödar f.d. fru med tolv

knivhugg.
Åtal: D har i
berövat M livet. D har därvid
en lägenhet uppsåtligen
i ryggen.
i bröstet och buken samt två knivhugg
tilldelat
M tio knivhugg
Sex av knivhuggen har penetrerat bröstkorgen och bukhålan samt skadat
och magsäcken. M har avlidit av
hjärtat, vänstra lungan, mellangärdet
skadorna

i hjärtat.

"När det gäller att bedöma brottets rubricering
och vilken påföljd som skall väljas är det till en början klarlagt att D
under lång tid hade vägrat att lämna M i fred och att han också hade

Stramärdebedömning:

och hotat henne vid flera tillfällen.

misshandlat

Utredningen

visar också

och uttalat att hon kände oro
att M hade haft kontakt med kvinnojouren
för att få vara ifred. Omlås
för sin situation och att hon nyligen bytt
vid brottet tyder inte på att D blivit utsatt för provokation
ständigheterna
eller utfört dådet i en situation då han hade svårt att besinna sig. I stället
är det klarlagt att han utförde dådet fastän M hade givit efter och sagt

tyder således på att
att hon skulle följa med honom. Omständigheterna
D redan när han uppsökte lägenheten var besluten att döda M. Dådet
påbörjades inför ögonen på sonen M och fullföljdes trots dennes vädjanden. Det anförda leder till slutsatsen att brottet skall bedömas som
mord."
och strajjinätning:

Páföüdsval

D förekommer

inte i kriminalregistret.

I ett 7 §-intyg anges att han inte har begått gärningen under påverkan av
något absolut hinder
psykisk störning, att det inte föreligger
en allvarlig
påföljd, att brottet är begånget under
för utdömande av frihetsberövande
rus och att skäl för rättspsykiatrisk

självförvållat
ger. "Tingsrätten
bestämmas

till

finner

bedömning

inte förelig-

av det anförda att påföljden skall
avdelning 6:1
tingsrätt,
Göteborgs

vid övervägande

fängelse

livstid."

DB 216/92

fängelsedomar for år 1992 framgår att 21 persoAv analysen av tingsrätternas
och att offret i sju av dessa fall
ner detta år dömdes för dråp till fängelsestraff
hustru/sambo.
I tre fall var gärningsmannen
en kvinna
var gärningsmannens
I ytterligare
och offret hennes make/sambo.
ett fall var offret en ny partner till
hustrun/sambon.

gärningsmannen
skrivningar.

De sju fallen
var

en kvinna

var en kvinna
redovisas
i rapporten

där offret

och de tre fallen där
fallbeföljande

med

och

Strajjinätning

1

Man dödar

2

sex år sex månader
Man dödar sin hustru

3

Man dödar

sambo med två knivhugg;

f.d.

hustru

ägandens hjälplösa

4
5

andra
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båda alkoholmissbrukare

-

fängelse

med stenar; i panik och svartsjuka
fängelse
med knytnävsslag
i huvudet; brutal gärning;

7 år
måls-

tillstånd

fängelse 7 år; 5 månader förverkat
benbrott
sambo med ca 10 knivhugg;
raseri då målsäganden ville överge
den dömde
fängelse 8 år; förmildrande
omständigheter
BrB 29:3 p 2
Man dödar sambo med flera knivhugg;
i äktensvartsjuka m.fl. slitningar
Man dödar

skapet
6

fängelse åtta år
Man dödar hustru med kvävning

den med kniv;
7

dödar

Man
sambo

och knivhugg;

båda alkoholberusade

f.d.

sambo med knivhugg

med knivhugg;

och försöker
även försök

provokation:

dödar sambo respektive

a-b

Kvinna

c

fängelse sex år
tat tillstånd
Kvinna dödar f.d. make med knivhugg;

Nr 5 redovisas

i rapporten

provokation

make i kraftigt

döda f.d.

till

dråp

-

minns

inget

-

sambos

nya

fängelse 9 år

alkoholpåverkat

för straffmätningen

som typfall

från målsägan-

fängelse åtta år
-

fängelse

och uppreåtta år

och med följande

beskrivning.
Typfall

fängelse

åtta år: Man dödar

sambo med flera knivhugg

sjuka och slitningar i äktenskapet.
Åtal:
har i en lägenhet
i anslutning

till

att han utsatt målsäganden
av grovt våld mot hennes kropp
henne i ryggen,
i vänster flank och i

misshandel

N för besinningslös

- svart-

i form

och ansikte

med kniv stuckit
i ryggen har trängt genom bröstkorgsväggen
sätet. Ett av knivsticken
och
i höger lunga samt orsakat akut blodutådring
i målsägandens

lungsäck.

i sätet har trängt djupt in i bäckenet hos
Ett av knivsticken
målsäganden och tvärdelat en stor blodåder, vilket lett till akut blodutådring i bukhålan. Knivsticken
i målsägandens rygg och säte har medfört
att målsäganden avlidit
berövat N livet."

till

Stramärdebedömning:
eller

dråp skall

gärningen.

avgöras

följd

"Huruvida

brottet

med hänsyn till

rubriceringen

För

av inre förblödning.

Därigenom

är att rubricera

samtliga

har J

som mord
vid

omständigheter

mord

talar att N dödats medan hon till
i
tillstånd
följd av berusning
sig ett praktiskt taget försvarslöst
och att skeendet varit förhållandevis
for J till
utdraget med möjlighet
Å andra sidan är att beakta att J trots allt
besinning
och eftertanke.
genomgående handlat i svårkontrollerbar
affekt och att dödandet har sitt
befunnit

ursprung
anser

i misshälligheter,
tyngst

vägande

brottsrubriceringen
Páföljdsval

slitningar

vara
dråp. "

och strajjinätning:

de

och även Svartsjuka.

omständigheter

har genomgått

som

Tingsrätten
föranleder

rättspsykiatrisk

under-
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har den åtalade

framkommit

vad därvid

Enligt

i målet.

gär-

begåtts under påverkan av allvarlig psykisk störning. Påföljden
funnits
Ehuru brottet såtillvida
kan inte bli annan än ett fängelsestraff.
gärningens
dråp
kunnat
betecknas
mindre
det
är
grovt
att
som
vara
längd måste bestämmas till mer
straffvärde
så högt att fängelsestraffets
14:1 DB
avdelning
tingsrätt,
än stadgat minimum."
Stockholms
ningen

1398/92

År 1992 dömdes
offret

De tre fallen

till hustrun/sambon.

två hagelgevärsskott

avlossade

Man

där offret

fallbeskrivningar.

med följande
1

I tre av fallen var
ett fall var offret ny partner
kvinna
redovisas i rapporten
var en
till mord.

tio personer av tingsrätt för försök
hustru/sambo.
I ytterligare
gärningsmannens

f.d.

mot

sambo;

två år sex månader
i buken på sovande sambo; allvarlig
Man knivhugg

skada

livsfarlig

-

fängelse
2
3

sex år
i buken på sambo;
Man knivhugg

skada; även strypförsök

fängelse

mindre

grov

svartsjuka

till
samma år för mordförsök
Kvinna
flera knivhugg
i rapporten:

En kvinna

gör inte gärningen

sex år

fängelse

-

livsfarligt;

dömdes

fem år med följande

fängelse

skada: säri man; livsfarlig
även misshandel.
präglad personlighet;
År 1992 dömdes 23
personer för försök till dråp. I sju fall var offret en
Fallbekvinna.
I ytterligare ett fall var offret ny partner till hustrun/sambon.

beskrivning

i rapporten

skrivningar

där offret

var en kvinna:

4

fängelse tre år
även
Man strupgrepp
om halsen på fru samt slag och sparkar;livshotande;
fängelse tre år
olaga hot och misshandel
medvetande;
även narkotikabrott
Man strupgrepp
på sambo; förlorat
fängelse tre år
skada; hastigt mod; alkoholist;
sambo; livsfarlig
Man knivhugg i buken

5

även olaga hot m.m. - fängelse tre år
och försökt kasta ut f.d.
Man knivhugg

1
2
3

Man

7

Man

återfall;

på f.d.

återfall

fängelse

fyra år

i bröstet

på f.d.

skador;

affekt;

i stark

besöksförbud
Nummer

-

knivhugg

-

4 redovisas

dråp med följande

fängelse

livsfarlig

skada

sambo genom

fönster;

fru,

upprepat
fem år

i rapporten
beskrivning.

sambo
återfall

som typfall

och hennes
i våldsbrott;

utan efter-

tre år

fängelse
även grov
slag med knytnävar och Strykjärn;

svartsjuk;

skada;

kvinna;

misshandel

strypförsök

tanke;
6

i halsen på bekant

knivhugg

Man

väninna;

livsfarlig
livsfarliga

även överträdelse

för straffmätningen

vid försök

av

till

och andra

Strajñnätning

Typfall

fängelse

skada;

hastigt

tre år:
mod.

Man

knivhugg
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i buken

på sambo

-

livsfarlig

Åtal:

H har i en Villafastighet
med uppsåt att beröva L livet hållit och
tryckt en kniv mot L:s hals varvid tre stycken ytliga hudskador
uppkommit
L ett knivstick
samt därefter tilldelat
mot hennes buk. Knivsticket

har passerat

genom

blödning

som följd.

fattande

bukväggen

in i och genom levern
Fara för L:s liv har förelegat.

med om-

Strajivärdebedömning:
finner utrett att H tilldelat
"Tingsrätten
L ett
djupt, livsfarligt
knivhugg i buken. Han måste ha insett att skadan kunde
Hzs egen skildring
när hugget
vara livsfarlig.
av sin sinnesstämning
utdelades liksom hans handlande efter gärningen visar att han i vart fall
varit likgiltig
för utgången och att alltså visshet om att skadan skulle
leda till

döden

anförda

skäl övertygad

inte skulle

ha avhållit

utförts

i hastigt mod i ett ögonblick
i ett enda hugg. Tingsrätten
finner

gärningen

inte bör bedömas

H dömdes
ning. -

honom

om att ha försökt

från

gärningen.

synes ha
och har bestått

av besinningslöshet
att omständigheterna

som försök

H är på

döda L. Gärningen

är sådana att
till dråp."

till mord utan försök

också för olaga hot, olaga vapeninnehav

och olovlig

kör-

Pdföljdsval

och strajüinätning:
H förekommer
i kriminalregistret
under
tre avsnitt - senast 1988. Enligt ett 7 §-intyg finns inget tecken på psykiatrisk
störning hos H före eller under brottet men H lider av alkoholism.
"Den

enda påföljd

Eskilstuna
Vi redovisar

nedan i avsnitt

av Hans Klettes

12.3

Vid

Behandling

sexualbrott

Inte endast gärningens
en sådan påföljd
vid flera tillfällen
delsbrott
I NIA

i fråga för H är ett fängelsestraff."

12.4 våra överväganden

och förslag

med anledning

av

män

dömda

för

övergrepp

kvinnor

Allmänt

allvarliga

som kan komma
DB 593/92

undersökning.

mot
l2.3.1

tingsrätt

om

påföljdssystemet

och misshandelsbrott
straffvärde

är fängelsestraff

normalpåföljd.

art anses allmänt tala för
för misshandelsbrott
normalgraden.
Högsta domstolen har
av
också uttalat att utgångspunkten vid påföljdsvalet
för misshanutan även brottets

är fängelsestraff.
av normalgraden
1988 s. 156 prövades frågan om val

av påföljd

för

misshandel

mot

och andra

Strafinätning
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med slag, sparkar

hustru

att mannen vid fyra tillfällen
och knuffar varigenom hon tillfogats

fann styrkt

Domstolarna

hustru.

påföljdsfrågor

misshandlat
smärta,

sin

blåmär-

och, vid ett av de åtalade tillfállena,
en övergående
hade också gjort sig skyldig till ofredande genom uppreunder tre dygn. Mannens personmed täta mellanrum
pade telefonpåringningar
från social synpunkt skötsam, nära kontakt med parternas
liga förhållanden
14-årige son - ansågs utvisa att någon mera ingripande påföljd än
gemensamme
dom inte torde behövas för att mannen skulle avhållas från fortsatt
villkorlig
ken och blodutgjutning

hörselskada.

Mannen

förhållanden,
i hans personliga
De skäl som, med utgångspunkt
till brotmed
dock,
hänsyn
ansågs
talade mot att fängelse valdes som påföljd,
tens art, inte ha den tyngden att de kunde motivera att annan påföljd tillämpabrottslighet.

Anbestämde påföljden till fängelse två månader.
des.
Högsta domstolen
efter avgörandet.
har tillkommit
de nya straffmätningsreglerna
märkning:
I NJA 1994 s. 469 prövades frågan om påföljd - skyddstillsyn jämte fängelse
eller skyddstillsyn med föreskrift
om samhällstjänst - för upprepad hustrumissMannen åtalades for att under en period av
handel samt olaga frihetsberövande.
sin hustru i
tillfällen
ha misshandlat
flertal
och
vid
ett
ca två år regelbundet
deras gemensamma hem. Våldet, som hade bestått av slag med öppen eller knuDet
ten hand mot huvudet och kroppen, hade orsakat smärta och blåmärken.
bestod i att mannen hade låst in sin hustru i parets
och motat ned henne i sängen och där hållit fast henne i vart fall
henne
Under det att han hållit fast henne hade han också tilldelat
en halvtimme.
minst två slag som träffat i ansiktet och vänster arm. Våldet hade orsakat smärBåde mannen och hustrun var mycket unga, mannen
ta, ömhet och blånader.
i och för sig hade ett
ansåg att misshandelsbrotten
20 år.
Högsta domstolen
framkommit
vad
till
Med hänsyn
högt straffvärde.
om mannens personliga
som

olaga

frihetsberövandet

sängkammare

i socialförhan deltog sedan viss tid i en öppenvårdsverksamhet
regi, relationen mellan mannen och hustrun hade förbättrats,
valtningens
manbarn
små
två
hustruns
sina
och
vårdnanden
fått
hade
gemensamma
om
nen
nu
förhållanden

med föreskrift
fann Högsta domstolen
att skyddstillsyn
om samhällstjänst
eller
framstod som den lämpligaste påföljden. Varken gärningarnas straffvärde
brottslighetens
art ansågs utesluta en sådan påföljd. - Högsta domstolen bestämmed föreskrift
de påföljden till skyddstillsyn
att mannen i samband med verk-

ställigheten

upprättad
fängelse

skulle

utföra

oavlönat

av frivårdsmyndigheten.
sex månader ha ådömts.

arbete

i 160 timmar

Om fängelse

hade valts

enligt

en arbetsplan
skulle

som påföljd

föresenare tid har det - i vart fall i de lägre domstolsinstanserna
och
andra
misshandel
övergrepp
till
mot
kommit att män som gjort sig skyldiga
kvinnor
dömts till s.k. kontraktsvård.
form
Kontraktsvården
utgör ingen egen påföljdsform
utan är en kvalificerad
Under

Påföljden är avsedd att komma till användmed föreskrifter.
av skyddstillsyn
det
kan
ning i sådana fall där
antas att missbruk av beroende medel eller något
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annat särskilt förhållande
som påkallar vård eller behandling har bidragit till att
Om den tilltalade
någon har begått brott 29 kap. 9 § punkten tre brottsbalken.
då förklarar
kunna
sig villig att undergå lämplig behandling skall kontraktsvård
användas.

Om den
Han åläggs i domen att genomgå den avsedda behandlingen.
i avgörande grad har bidragit till att påföljden bestämts
i stället för fängelse, skall rätten i domslutet
skyddstillsyn
ange hur långt

planerade
till

behandlingen

fängelsestraff

som skulle ha ådömts för den händelse fängelse i stället valts som
kap. 6 a § brottsbalken.
Om den dömde inte fullföljer
den avsedda
kan skyddstillsynen
behandlingen
beslut
domstol
med fängelersättas
genom
av

påföljd

28

se.
I propositionen

med förslaget

departementschefen

till

kontraktsvård

att påföljdsformen

prop.

huvudsakligen

1986/87:

106

anförde

borde få aktualitet

när det

är fråga om brott som har samband med alkohol- och narkotikaproblem,
och praktiska skäl talade mot tanken
att både principiella
att utesluta
för

traktsvårdsarrangemang
behandling.

andra

Departementschefen

fall

där förhållandena

påkallade

vård

men
koneller

såg inte något hinder

mot att en utvidgad form
i det enskilda fallet gör det lämp-

tillämpas,
av kontraktsvård
om förhållandena
ligt, i fall av exempelvis
eller exhibitionism
kleptomani

och vissa former av
även om det i det sistnämnda fallet måste krävas att brottet är av förhållandevis
borde gälla också för vissa andra fall då
lindrig
art. Detsamma
brottet har samband med ett psykiskt insufñcienstillstånd
av ett eller annat slag
incest,

vård kommer i fråga prop.
att sluten psykiatrisk
men detta inte är så allvarligt
Riksdagen delade departementschefens
bedömning,
s. 35
men vid sin beatt det utgick ifrån att bestämmelserav ärendet tillade justitieutskottet
kontraktsvård
får
i undantagsfall
endast
i fråga om andra
tillämpning
na om
missbrukare
1986/87:32
än
24.
JuU
grupper
s.

handling

I propositionen
avvisades tanken på en särskild straffvärdegräns
för tillämpkunde det generellt sett vara
ning av kontraktsvård.
Enligt departementschefen
i fall där påföljden
naturligt
att kontraktsvård
som regel inte tillämpas
annars
skulle ha blivit
fängelse i två år eller mer, men denne uteslöt inte att det i
praktiken
ändå skulle kunna förekomma
fall som motiverar undantag från en sådan princip
Det finns

prop.

s. 36.

inga bestämmelser

vid kontraktsvård.

om vilken form av behandling som skall väljas
För missbrukare
kan sålunda alla former av missbrukarvård

och annan behandling utnyttjas, alltifrån öppen poliklinisk
vård till vård i slutna
former.
framhölls
I propositionen
att i de visserligen sällsynta fall då kontraktsvård tillämpas för andra lagöverträdare
metodiän dem med missbruksproblem
ken i än högre grad måste anpassas till förhållandena
s. 46.
Det finns

behandling

anledning
för psykiskt

Sedan gammalt

gäller

i det enskilda

att här också beröra vad som gäller
störda lagöverträdare.

regler

om straffrättslig

i fråga

särbehandling

fallet

prop.

om vård och

av personer

som
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gärning under inflytande av en allvarlig
en brottslig
i brottsbalken
som trätt i kraft den 1 januari
1992 gäller följande. Den som har begått ett brott under påverkan av en allvarinte dömas till fängelse.
lig psykisk störning får enligt 30 kap. 6 § brottsbalken
till
Enligt 34 kap. 3 § kan rätten i stället besluta att den dömde skall överlämnas
sig skyldiga

har gjort

Efter

störning.

psykisk

till

ändringar

vård, om det i övrigt är påkallat att han är intagen på en sjukoch
vård, som är förenad med frihetsberövande
för psykiatrisk
skall
upphörande
vårdens
besluta
att
vara
annat tvång. För sådant fall kan rätten
Överberoende av en särskild utskrivningsprövning
genom domstols försorg.
vård kan enligt samma paragraf komma i fråga
länmande till rättspsykiatrisk

rättspsykiatrisk
vårdsinrättning

inte begått brottet under påverkan av en
den som visserligen
ändå
behöver vård på grund av en sådan
allvarlig
psykisk störning men som
inte förordnas
störning. Då får emellertid
om särskild utskrivningsprövning.
Den ordning som gäller för psykiatrisk vård av intagna inom kriminalvården

också beträffande

vård kan ges i form av antingen öppen eller sluten vård.
vård och tvångsInom den slutna psykiatriska vården skiljer man mellan frivillig
regleras genom dels lagen 1991 : 1 128 om
vård. Den psykiatriska tvångsvården
vård. Den
dels lagen 1991:1129
tvångsvård,
psykiatrisk
om rättspsykiatrisk

Psykiatrisk

är följande.

till rättspå den som av domstol överlämnats
verkställighet
dem
undergår
också
i
fråga
av
som
om
men
och behöver sluten psykiatrisk vård men motsätter sig sådan vård.

sistnämnda

lagen

psykiatrisk
fängelsestraff

vård,

Sluten psykiatrisk
emellertid

är tillämplig

kan
vård för den som undergår verkställighet
av fängelsestraff
Detta följer
till stånd också när samtycke föreligger.
av
föreanstalt.
kriminalvård
i
Där
i 37 § lagen 1974:203
om

komma

bestämmelserna

skrivs att en intagen som behöver hälso- och sjukvård skall vårdas enligt anvisningar som ges av läkare. Därvid kan läkaren, om det behövs, besluta att den
intagne skall föras över till allmänt sjukhus.
har sin grund i 1974 års
Den nuvarande lagstiftningen
om straffverkställighet
kriminalvårdsreform.
Före denna reform låg ansvaret för att intagna fick den
på kriminalvård och behandling
psykiatriska
som de behövde i allt väsentligt

princip fast
Genom den nämnda reformen slogs som en grundläggande
och vårdinsamhällets
stödtill
ha
skulle
rätt
kriminalvårdens
intagna
att
samma
princip
Denna
den s.k. normaliseringsprincipen.
satser som andra medborgare,
till
ansågs bäst tillgodosedd
om den service som de intagna var berättigade

vården.

kunde
service.

tillhandahållas
Kriminalvården

av de samhällsorgan
skulle ha egna

som normalt har ansvaret för sådan
resurser endast för sådana fall där

eller där
mot andra myndigheters medverkan
verksamhet.
rehabiliterande
helt hade sin grund i kriminalvårdens
stödinsatserna
vård, dvs. vård
Kriminalvården
har inga egna resurser för sluten psykiatrisk
på sjukhus. Ansvaret för den vården
och behandling
inläggning
som förutsätter
inte inläggning
på sjukhus.
förutsätter
vården
Den öppna
ligger på landstingen.
vissa anstalter
har vissa egna resurser för sådan vård och
Kriminalvården

frihetsberövandet

utgjorde

hinder
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avdelningar.

De principer

som har redovisats för vården och behandlingen av brottslingar
störda gäller naturligtvis
dömts för
psykiskt
är
oavsett om brottslingen
som
sexualbrott
eller andra övergrepp
riktar
sig
kvinnor
eller
mot
som
om han
straff

avtjänar

för helt annan brottslighet.
en stor del av dem som befanns

dömdes

Tidigare

skyldiga

till

sexuella

över-

vård. Sedan början av 1980-talet har antalet persogrepp till sluten psykiatrisk
dömda
till
för
sexualbrott
ökat kraftigt.
Under åren 1986-1990
fängelse
ner
dömdes

i medeltal

256

fängelse för sexualbrott.

ner
Under

personer
per år huvudpåföljd
I jämförelse med åren 1980-1985

och

till
huvudbrott
medeltal 153 perso-

kan en 67-procentig
för dessa brott noteras.
ökning av fangelsedömda
motsvarande
har
antalet
dömda
till
sluten
perioder
psykiatrisk vård varit

i stort sett oförändrat.
Sedan början av 1950-talet

har också antalet

stadigt
som lagförts för sexualbrott
studier angående sexualbrottsdömda.

ökat.

intagna

i kriminalvdrdsanstalt

Kriminalvårdsstyrelsen

Sedan det första

mättillfallet

gör särskilda
år 1987 har

fördubblats,
medan den totala intagsom dömts för sexualbrott
har ökat med 20 procent. Sålunda fanns i september 1987 159 intagna

intagna

antalet

ningen

som dömts för denna typ av brott. I september 1989 hade antalet
för att den 1 oktober
1993 uppgå till 327 intagna.
Medianstrafftiden

för

ökat till

226

de intagna

1993
inte
var den l oktober
- om man
beaktar de livstidsdömda
år och sex månader. Gruppen hade en, jämfört
- tre
med andra grupper intagna, förhållandevis
37-38 år. Relativt
hög medianålder,
få var under 25 år. En knapp tredjedel av de intagna var utländska medborgare.
Av de sexualbrottsdömda
hade drygt hälften gjort sig skyldiga till våldtäkt eller
grov våldtäkt.
Ett speciellt
från

problem

för sexualbrott,

är dömda

medintagna.

dem är placering i frivilsättet att ge skydd
De sexualbrottsdömda
ro-avdelningar.
är för närvarande

Det vanligaste
s.k.

lig isolering

anstalter, som
när det gäller intagna på kriminalvårdens
är att dessa ofta utsätts för våld, hot och trakasserier

på ett 50-tal kriminalvårdsanstalter.
senare år har dock en allt större del av de sexualbrottsdömda
särskilda
Sådana avdelningar
och anstalter.
avdelningar

utplacerade
Under
rats

till

planerasvid
Malmö,
kasserier

avdelningar
kunna

kriminalvårdsanstalternaHärnösand,

Mariefred,

Kalmar,

Skenäs och Skogome.

Kristianstad

Behovet

eller

Centrum,

av skydd mot tra-

är dock inte huvudanledningen
på anstalterna.

erbjuda

vecklingen

Norrtälje,

koncentrefinns

de intagna

i fråga

Syftet
adekvat

till att man har börjat inrätta särskilda
med avdelningarna
är främst att dessa skall

psykoterapeutisk

om behandlingsverksamhet

behandling.

Längst

har Skogomeanstalten

i utkommit.
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Kriminalvårdsanstalter

12.3.2

med

behandlingsprogram

några av de verksamheter
som finns för gärningsmän.
fullständig.
Det som redovisas
Redovisningen
gör dock inte anspråk på att vara
enligt
allt sikte på behandling
tar framför
av män som dömts för sexualbrott
beskrivs

I det följande

Vissa

för andra våldsbrott

riktade

bedrivs

av sexualförbrytare
varierar
Verksamheten

nalvårdsanstalter.

också män som dömts

mot kvinnor.

och behandling

Vård

erbjuds

behandlingsresurser

6 kap. brottsbalken.

till

numera
utformning

vid ett flertal krimioch ambitionsnivå.

Skogome.
Den mest omfattande verksamheten bedrivs vid kriminalvårdsanstalten
är dömda för övergrepp
Ett 60-tal av de intagna vid Skogomeanstalten
mot
kvinnor

Tre eller fyra psykologer

och barn.

deltid

tjänstgör

på anstalten.

De

inleddes som en
synsätt. Verksamheten
ett psykodynamiskt
har
sedermera
den
i projektform
permanentats.
men
Nästan alla sexualbrottslingar
som finns vid Skogome är beredda att genomgå
plats för behandterapi, men resurserna är begränsade. Man har kontinuerligt
arbetar

utifrån

försöksverksamhet

ling
timme

De som genomgår terapi deltar
av 20-25 personer.
vecka.
genomsnitt
I
pågår behandlingen två-tre
per

terapin

fortsätta

kan efter frigivning

i terapi på anstalten

i psykologsamtal
en
år. Den som har gått
hos samma psykotera-

möjligt med hänsyn till
övervakningstiden,
peut
om det är praktiskt
i terapi hos någon annan psykoterapeut.
reseavstånd m.m. I annat fall får han
Viss uppföljande kontakt kan förekomma
även efter det att övervakningen
uppunder

hört.
anstalten
avdelningen

med åtta platser

avdelning

En särskild

Härnösand

för

har ingen

inrättades

De
som dömts för sexualbrott.
med intagna på andra avdelningar.

intagna

kontakt

en stor andel utlänningar.
individuell
anstalten, bedriver

ningen finns vanligen
tjänstgöring
terapi

vid

måste först

år 1989 vid kriminalvårds-

erkänna

sitt brott.

intagna

på

På avdel-

som har viss timDen som vill ha
anordnar man föreläs-

En psykolog,

psykoterapi.

För det ändamålet

som enskilda samtal förekommer.
även annan vårdpersonal.
Kriminalvårdsanstalten
Mariefred tar företrädesvis emot långtidsdömda unga
I anstalten ges
Anstalten
kan ta emot tjugo sexualbrottslingar.
lagöverträdare.
En deltidsanställd
psykolog med
individuell
psykoterapi för dessa brottslingar.

ningar
Vid

Såväl gruppsamtal

och diskussioner.

gruppsamtalen

deltar

och en konsultpsykolog,
som besöker anstalten sex
är
Erfarenheterna
för behandlingen.
av verksamheten
sexualbrottslingar
som placeras på anstalten erbjuds behandling,

80 procents tjänstgöring
timmar per vecka, svarar
följande.

Alla
De som avböjer
dessa
brukar 70-80 procent acceptera erbjudandet.
av
Behandlingsbehandling
är i allmänhet de som förnekar
att de begått brottet.
tiden växlar från ett halvt till fyra år, bl.a. beroende på hur länge vederbörande
och

är intagen

i anstalten.

behandling

växlar

fem personer.
-

en psykolog kan ha under
men det kan i allmänhet röra sig om fyra

Det antal sexualbrottslingar

för olika

personer,

Strajñnätning

Vid kriminalvårdsanstalten
för sexual-

Kalmar

och våldsbrottslingar.

finns sedan år 1991 ett behandlingsprojekt
är utformad så att tio ordinarie
parsamtal med högst 15 intagna. Avsikten

är att få till stånd en bearbetning
av brottet
till den brottsliga handlingen. Behandlingstiden

med samtalen
ledde fram
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Behandlingen

har individuella

befattningshavare

och andra

och de faktorer

som
ett och ett
Anstalten besöks

är minst

får handledning för att öka kompetensen.
av en psykiater som bedömer de intagna som deltar i projektet. Om
det i något fall föreligger behov av psykoterapi kan en kortare sådan behandling
i Kalmar.
kliniken
ges vid psykiatriska
I juni 1992 inrättades en särskild avdelning med 14 platser för sexualbrotts-

halvt

år. Personalen

regelbundet

Norrtälje. De intagna får ansöka om att komlingar vid kriminalvårdsanstalten
är att de
för placering på avdelningen
till
En
förutsättning
avdelningen.
ma
och
intagna
fullbelagd
Avdelningen
är
deltar i den behandling som förekommer.
står i kö för att få komma dit. Någon
inte. Behandlingen
ningar förekommer

på andra avdel-

aktiviteter
består av träning i vardagliga
handhar träningen i de vardagliga aktiviteterna.

Vårdarpersonal

och psykoterapi.

med intagna

gemenskap

finns olika
I verksamheten
mera utbildning.
i första hand gruppterapi för de intagna, men
för individuell
terapi.

att ge personalen
Man bedriver
psykologresurser.
Man

planerar

också vissa resurser
Kristianstad
kriminalvårdsanstalten

det finns
Vid

Centrum

startades

för något år sedan

På sikt skall
för intagna som är dömda för sexualbrott.
ett behandlingsprogram
samtliga platser på anstalten reserveras för sådana intagna. Programmet innefati anstalten
sexualundervisning
tar gruppterapi,
m.m. Behandlingen
fördjupad psykoterapeutisk
för att möjliggöra
med internatvistelser
empatiträning.
med offerfokuserad

l2.3.3
Som

Behandling
framgått

ovan

inom

får en person

kombineras

bearbetning

sjukvården
som dömts

för

brott

och som lider

av en

psykisk störning överlämnas till rättspsykiatrisk vård. Sedan år 1984
vid S.t Sigfrids sjukhus i Växjö regelbunden gruppterapi med
förekommer
till rättspsykiatrisk vård. Terapin kombinesexualbrottslingar
som överlämnats
är att bryta mannens förneras med enskilda samtal. Syftet med behandlingen
allvarlig

ge honom insikt i sitt eget beteende och hjälpa honom att finna nya sätt
Behandlingstiden
uppgår som regel till mellan tre och
att hantera konflikter.
Hittills
har ett tjugotal
förekommer.
fem år, men även längre behandlingstider
kande,

patienter behandlats.
Även utanför den rättspsykiatriska

vården bedrivs inom den allmänna sjukvårHär kan
vård av personer med sexuella störningar.
för män som begått olika
med gruppterapi
den behandling

den med varierande
särskilt

nämnas

resultat

som har bedrivits vid Stockholms läns landstings psykoterapiinstitut
i Stockholm. De män som hittills deltagit i verksamheten
och vid RFSU-kliniken

sexualbrott
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och andra

Strajñnätning

har varit

mellan

läggning.

Männens

21 och 50 år.

påföljdsfrågor

De har huvudsakligen
och utbildningsnivå

sociala situation

haft en heterosexuell
har varit mycket varie-

vilket anses ha varit en fördel i terapin. Samtliga deltagande män var i
livssituation.
krisartad
Terapin har i princip varit tidsbegränsad till ett år,
en
och terapisessionerna
var en och en halv timme per vecka under ett års tid.
Upptöljningsstudier,
som har gjorts upp till två och ett halvt år efter terapin,
rande,

har visat
Olika
återfall

i brott.
att inte någon av männen har återfallit
allt våldtäktsmän
åsikter råder om hur framför
Under 1900-talets
i brottslighet
skall förhindras.

bör

behandlas

första

hälft

för att
användes

i en inte obetydlig omfattning
som behandling av sexualI den allmänna debatten
Denna behandling har sedermera övergivits.

kastration

kirurgisk
förbrytare.

"kemisk kastrering",
har på senare tid ofta olika former av hormonbehandling,
Det
nämnts som ett tänkbart sätt att komma till rätta med sexualbrottsligheten.
av
anses att metoden i första hand kan användas som ett led i behandlingen
så att han skall bli
inte kunna ersätta

sexualförbrytare,

sexualdrift

kontaktbar

anses däremot

t.ex. för att dämpa dennes
för psykoterapi. Hormonbehandling

behandling.

psykoterapeutisk

l2.3.4
Det

Behandling

har

blivit

allt

vanligare

frivården

inom

med brottsrelaterade

behandlingsprogram

inom

var den första gruppen, och den har följts av flera.
särskilt
har
dragit till sig intresse är män som har gjort sig
som
Program har börjat utvecklas både för dem som
skyldiga till våld mot kvinnor.
dömts för
gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp och dem som huvudsakligen

Rattfylleristerna

frivården.

En kategori

mot kvinnor.
och våld mot kvinnor
5 Socialtjänsten
riktade

andra våldsbrott

har beskrivits
ett samarbete
och
kvinnojouren
socialtj änsten, polisen, åklagarmyndigheten,
Inom ramen
det s.k. Frideborgsprojelctet.
hälso- och sjukvården i Norrköping,
för män. I den mansgrupp
för detta projekt finns ett behandlingsprogram
som
I kapitel

mellan

frivården,

män som har dömts till
män som avtjänat fängelsestraff,
och män som över huvud taget inte har dömts för brott. Programmet går ut på att få märmen att sluta använda hot och våld. Männen lärs
finna
att förstå sitt eget och andras beteenden och att med den kunskapen
Frivårdsalternativ
till sitt våld. Man fokuserar kring våldet och dess impulser.
sålunda

finns

blandas

kontraktsvård

programmet

innehåller

grupptillfállen

under

gånger i månaden
ca åtta månader.
programmet.

två individuella
16 veckor.

Efter

samtal samt 16 strukturerade
skall mannen två
program
under
hos sin handläggare på frivården

klargörande

genomfört

följa upp programmet
Mannen skall även delta i en eftervårdsgrupp

inom Frideborgs-

vid kriminalvårdsanSom en utlöpare av den tidigare beskrivna verksamheten
inom fristalten Skogome byggs för närvarande upp en behandlingsverksamhet

och andra

Strafinätning

vården

i Göteborg

och Borås.

Några

handläggare
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påföljdsyfrågor

vid frivården

i Västerås

har

genomfört

en samtalsgrupp med män dömda för våld mot familjemedlemmar.
En liknande
verksamhet
har funnits i Borlänge,
där dock sexualbrottslingar

prioriterats.
I Uppsala

finns ett behandlingsprogram
för män dömda för hot eller våld mot
Gruppterapin pågår
som har två inslag: gruppterapi och väntangrupp.
i två terminer
med sluten grupp. I awaktan
delta i en terapigrupp
får
på att
de dömda delta i väntangrupp.
Denna är en öppen verksamhet
i den bemärkelsen
kvinnor

kan anslutas när som helst och kan närmast beskrivas
att nya klienter
som en
studiecirkel.
Väntangruppen
är en mansgrupp med manliga frivårdare
samt vid
behov deltagare även från mansjouren
i Uppsala.

12.3.5

Behandlingsprogram

I Kapitel

7 Frivilliga

samheten

vid

organisationer

vissa

Manscentrum

mansjourer,

i Stockholm.

med våldsproblematik.

hos

och våld mot kvinnor har redovisats verkKriscentrum
för man i Göteborg och

bl.a.

Vid dessa jourer

Denna

mansjourer

verksamhet

finns också samtalsgrupper

ligger

dock

helt

utanför

för män
kriminal-

vården.
Arbetet

vid

Manscentrum

samtalsbehandling

i Stockholm

för män i kris.

Männen

består

rådgivning/
av professionell
söker frivilligt
hjälp och råd, ingen

tvingar

dem till

kontakt

relsen,

under

med män som missett försök med gruppterapi
har nu permanentats
och ingår som en del av Manscenvilken till största delen finansieras
verksamhet,
av Stockholms

och de garanteras fullständig
Sedan starten
anonymitet.
i mars 1988 har Manscentrum
haft kontakt med mer än 3 000 män. Av dessa
uppger tio - tolv procent ilska eller aggressivitet
som primärt problem.
Manscentrum
med bidrag från Socialdepartementet
genomförde,
och Socialsty-

handlar.

åren 1991-1993

Verksamheten

trums ordinarie
kommun.

Målgruppen
och/eller
är män som misshandlat
hotat och som är motiverade
på frivillig
få
väg. Syftet är att genom gruppterapin
att delta i gruppterapi
männen att upphöra med sitt våld.
Före gruppbehandlingen
träffar Manscentrums
rådgivare, som är terapeuter,
varje

för klargörande
och orienterande
samtal. Efter det att
man individuellt
besvara ett
mannen föreslagits delta i gruppen och accepterat, får han skriftligt
karaktär
Frågorna
är av personlig
där mannen beskriver
stort antal frågor.
våldet.

Besvarandet

därför
av frågorna har visat sig terapeutiskt betydelsefullt
då, kanske för första gången, tänker igenom och ser sin situation på

att mannen
ett annorlunda

Frågorna och svaren ligger senare till grund för den utoch
terapeuten gör efter avslutad gruppbehandling.
marmen
Vid det inledande samtalet träffas en överenskommelse
som innebär att manReglerna anses vara en förutsättning
för ett
ett antal regler.
nen godkänner

värdering

sätt.

och

Strajfmätning
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resultat

gånger

i följd.

och

ytterligare

Om han uteblir

tas

12.3.6

påföljdsfrågor

tio
sig att delta i gruppterapin
från någon gruppträff skall han börja om
nytt
Gruppen bedrivs som en öppen grupp där nya

Mannen

i grupparbetet.

lyckat

medlemmar

andra

tio gånger.

förbinder

efter hand.

for

Behandlingsverksamheter

i några

män

andra

länder
behandling
har i USA sedan mer än trettio år förekommit
av män som
under de
dock
har
grundats
behandlingsprogram
Flertalet
begått sexualbrott.
Det

avsedda för män som
senaste femton åren. Ursprungligen
var programmen
karaktär.
Behandling
tvångsmässig
begått upprepade sexualbrott
gavs i allav
Sedan slutet av 1960-talet har allt fler behandlingsmänhet vid mentalsjukhusen.
startats

program

i fángelserna.

Programmmen

har olika

metodinriktning

och

Varje program har egna regler för antagning till behandlingen,
varierar mellan programmen.
på behandlingsbarhet
för män som gjort sig skyldiga till misshanDet första behandlingsprogrammet
startade i Boston år 1978. I USA
del och annat våld mot kvinnor - "Emerge"
för män som utövar våld
finns i dag mer än 200 särskilda behandlingscentrum

människosyn.
och kraven

mot sina familjemedlemmar.
Mot bakgrund av de många behandlingsinriktningar
som finns har man i vissa
för hur de män skall väljas som
särskilda riktlinjer
delstater i USA fastställt
föreSådana "guidelines"
skall erbjudas en behandling med en viss inriktning.
även i Australien.

kommer

i Oslo
sedan år 1987 vid ett psykologiskt behandlingscentrum
Verksamhesin
samlevnadspartner.
våld
mot
en behandling av män som utövar
til vold, har blivit
mycket uppten, som går under benämningen Alternativ
märksammad
och har stått som modell för en del av de svenska behandlingsprotil vold ger
som man inom Alternativ
ovan. Samtidigt
gram som redovisats
I Norge bedrivs

Resultaten

forskning.

gränsad

utsträckning.
til vold arbetar tre psykologer och fyra andra behandlare/teratil volds behandän 1 000 män har varit i kontakt med Alternativ
täcker hela
Verksamheten
dess
och hälften har fullföljt
program.

Vid

Alternativ

peuter.

Mer

lingsprogram
landet.

verksamhet
och viss
man en omfattande utåtriktad
bei
endast
har
följts
upp
som ges
av den behandling

män, bedriver

behandling

Behandlingstiden

några få samtal

under

år. Den genomsnittliga

är mycket
kort

tid,

varierande;

behandlingstiden

för andra

är 1,5 år. Man har kontinuerligt

terapi.

plats
bedrivs

och verksamheten

100 deltagande män. Hälften går i gruppsamtal,
i sju grupper.
Den andra hälften av männen går i individuell
til vold har för övrigt också startat en grupp för kvinnor

för

sig om
kan pågå i 3-5

för några kan det röra

medan behandlingen

Alternativ

som utövar

våld.

Strajjinätning

Verksamheten

inom

saknas möjlighet
till

någon form

l2.3.7

Alternativ

til

vold

att döma till behandling,
av kontraktsvård.

från

Erfarenheter

och andra

bygger

helt
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påföljdsfrágor

på frivillighet.

och man saknar

l Norge

möjlighet

att döma

behandlingsarbetet

Det har visat sig svårt att undersöka i vad mån behandling
av de män som gjort
till övergrepp
återfall i brott.
mot kvinnor på lång sikt motverkar
Framför
allt har behandlingsprogrammen
svenska likaväl
utländska
som
kritiserats
därför att de inte har utvärderats
sätt. Ambitionsett vetenskapligt

sig skyldiga

nivån

när det gäller

vunnit

utvärdering

för män som gjort
av behandlingsverksamhet
har dock ökat under senare tid. Man har också
om den personliga bakgrunden hos dem som deltagit i behand-

till olika

sig skyldiga

kunskap

våldsbrott

lingsprogram.
I avsnitt

12.3.3

Behandling

inom sjukvården

män som begått olika sexualbrott
och RFSU-kliniken
terapiinstitut

ovan nämns den gruppterapi med
läns landstings
som bedrivits vid Stockholms
i Stockholm.
Det är framför
allt socionomen

och legitimerade

Eva Hedlund

psykoterapeuten

som varit ansvarig

för verksam-

heten.

Uppföljningsstudier

som gjorts med männen två och ett halvt år efter terapin
visar att ingen av dem hade återfallit
i brott, och enligt sina egna uppgifter hade
de inte ens varit nära att göra det. Det som hade förändrats
mest hos dem var
det sexuellt
av"

avvikande/

sin lust

eller

"sexualbrottsliga"

beteendet.

De flesta kunde dock "känna

sitt behov,

behovet.
Den
men ansåg sig kunna kontrollera
sannolika
till att männen i så stor utsträckning
förklaringen
kunnat upphöra
med sitt sexuellt avvikande beteende har ansetts vara deras förbättrade
självkännedom. Med en ökad självkunskap har de fått en ökad förståelse för orsakerna
till sin brottslighet.
Självinsikten
anses ha vuxit fram genom att de fått möjlighet
att känna igen sig i varandra och härigenom öppna sig mer för varandra. Fenomenet igenkännande
anses utgöra stommen till ökad självförståelse.
Vid Skogome har man under en längre tid följt upp sexualbrottsdömda
som
genomgått psykoterapi. Den senaste uppföljningen
är från maj månad 1994. Sålunda har 106 personer
och genomgått
som dömts till längre fängelsestraff

psykoterapeutisk

behandling

kriminalvårdsanstalten

Uppföljningen
1 januari

1983

några månader

under

Skogome,

verkställighetstid

på anstalt,

upp.
avser personer som genomgått behandling
den 31 december 1992. Behandlingstiden

till

flera

främst

på

under perioden

den

följts

år. Samtliga

har varierat

mellan

I
var dömda till fängelse för sexualbrott.
två fall var brottet rubricerat
misshandel
där
dock
det
respektive
dråp,
som
fysiska våldet hade sexualsadistisk
karaktär.
Däremot har man inte följt upp de
dvs. för brott som
personer som varit dömda för fysiskt våld i nära relationer,
misshandel,
dråpförsök,
mordförsök,
dråp eller mord.
l
grov misshandel,

Stravâinätning och andra
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ingår

uppföljningen

påföljdsfrâgor

sexuellt
de personer som dömts för lindrigare
sexualde
Uppföljningen
eller till skyddstillsyn.
av

inte heller

våld till korta fängelsestraff

mars månad
Vid genom-

har skett genom sökningar i polisregister fram t.0.m
och genomgångar
av datalistor från kriminalvårdsstyrelsen.

brottsdömda

1994

gången av de 106 fallen

noterades

fyra återfall.

Kvinnovåldskommissionens

12.4

och

överväganden

förslag

straffmätNyligen har det genomförts en undersökning
av domstolarnas
Vi
föreslår
regeringen
ningspraxis m.m. vid vissa grova våldsbrott.
att
och
straffmätning
låter genomföra
av domstolarnas
en undersökning
än de allra grövsta.

även vid andra våldsbrott

straffvärderesonemang

bör göras ur ett könsperspektiv.
har nyligen presenterat ett handlingsprogram
Kriminalvårdsstyrelsen

En

sådan undersökning

för

Programmet
för sexualbrottsdömda.
av behandlingsresurserna
riktavåldsbrott
för
andra
döms
dock
inte
sikte
på
män
typer
tar
av
som
vilka
kartlägga
Vi har inte haft praktiska möjligheter
de mot kvinnor.
att

utbyggnad

som finns när det gäller behandling
och föreslår därför att regeringen uppdrar
behov

för den senare gruppen

män

Kriminalvårdsstyrelsen
att
bör i samband därKriminalvårdsstyrelsen
göra en sådan kartläggning.
för hur denna behandling skall kunna
med utarbeta ett handlingsprogram

byggas ut.

Påföljden
tas till

för brott

olika

bestäms

omständigheter

utifrån

brottets

i det enskilda

straffvärde
fallet.

där dock

hänsyn också

Av den jämförande

undersök-

vilken på regeringens
vid vissa grova våldsbrott,
ningen av straffmätningspraxis
Hans Klette,
företagits av professorn i straffrätt vid Lunds universitet,
för
brott,
för
bestämmande
påföljden
det
framgår att
som infördes
av
nya sättet

uppdrag

år 1989,

inte inneburit

några anmärkningsvärda

i fråga om påpraxis. Sålunda har

förändringar

med tidigare
vid en jämförelse
och strafftider
varit tämligen
vid t.ex. våldtäkt och grov misshandel
fängelsestraff
Även
har
i
längd
fängelsestraffets genomsnittliga
konstant.
stort sett varit stabil.

följdsval
andelen

Det är allmänt känt att
har i allmänhet vida straffskalor.
lägre
i mycket stor utsträckning utnyttjar endast straffskalans
allt
framför
Att så är fallet framgår även av Hans Klettes undersökning,

Brottsbalksbrotten

svenska domstolar
skikt.

Strajñnätning

och andra

påföljdsfrågor

i fråga om våldtäktsbrottet.
Det gäller också grov misshandel
mot en kvinna,
leder till
även om upprepad grov misshandel
mot en kvinna enligt rapporten
betydligt längre straff än vad som annars skulle ha varit fallet och till att också

utnyttjas.
rådet har genomfört
Brottsförebyggande
en större del av straffskalan
rättsmedvetandeundersökning,
där
till
bl.a.
vissa
attityderna
våldsbrott
både
en
hos allmänheten
Det kan sannolikt

och hos dem som arbetar inom
ifrågasättas om ett utnyttjande

rättsväsendet

har undersökts.

av endast det lägsta skiktet i
straffskalan
med det allmänna rättsmedvetandet,
är i överensstämmelse
om man
med detta begrepp avser den uppfattning
som kvinnor och män utanför rättsvä-

sendet har om brotts straffvärde.
Sexualbrott
och andra grova våldsbrott
mot
kvinnor
får ofta allvarliga
konsekvenser
för de drabbade kvinnorna.
Vi anser
därför
bör riktas mot frågan hur våldsbrott
att större uppmärksamhet
mot
kvinnor
värderas ur straffsynpunkt.
Hans Klette

drar i sin undersökning

vissa slutsatser

när det gäller rubricering-

därvid till uttalanden
Han hänvisar
i förarbetena
till
en av våldtäktsbrottet.
6 kap. 1 § tredje stycket brottsbalken
s.k.
gruppvåldtäkter
och
gärningsatt
om
mannens nyttjande
av kniv i samband med våldtäkt normalt bör anses utgöra
grovt brott. Enligt
av gruppvåldtäkt

Hans Klette

föranleder

det förhållandet

att våldtäkten utgjorts
sällan att brottet rubriceras
Inte heller
som grov våldtäkt.
användandet
brukar,
leda till att
enligt undersökningen,
av kniv vid våldtäkt
våldtäkten
hänförs till det allvarligare
brottet. Detta förhållande
är enligt vår

mening

anmärkningsvärt.

huvudsak

Det bör dock noteras att de domar
från tiden före den 1 juli 1992, då rekvisiten

härrör

i
som undersökts
för vad som skall

i lagtexten. Det är enligt
anses utgöra grov våldtäkt förtydligades
bedömer
angeläget att man fortsättningsvis
följer hur domstolarna
våldtäkter
och våldtäkter
där knivhot förekommit.
Hans Klettes

vår mening
s.k. grupp-

undersökning

den omständigheten

innefattar också en analys av i vilken utsträckning
och offer vid våldtäkt har en tidigare relaatt gärningsman
påverkar domstolarnas
bedömning av gärningens straffvärde.

tion till varandra
Även
vid våldtäkt är komplex och, enligt vad Hans Klettes
om straffmätningen
visar,
domarna saknar straffmätningsundersökning
många av de undersökta

verkar par-relationen
inte sällan ha utgjort en grund för ett lägre
resonemang
straffvärde
eller för att rubricera brottet såsom hänförligt till en lindrigare
grad.
I många av domskälen
finns sålunda, enligt Hans Klette, samma sätt att tänka
vilket innebar ett mildare synsätt, fanns.
som på den tid då brottet våldförande,
Ett liknande

synsätt

hos domstolarna

våldsbrott

föranletts

att mannens
typfall för straffvärdebedömning
Hans

Klette

redovisar.

Hans Klettes
värda,

iakttagelser

och de visar,

den s.k.

det är en förmildrande
omständighet
- att
relationsproblem
tydligt
är
även i de
av
för andra grova våldsbrott
än sexualbrott
som

i dessa avseenden

anser vi,
normaliseringsprocessen

är enligt vår mening

anmärknings-

för
en bristande förståelse hos domstolarna
och den effekt på en kvinna som upprepat
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och andra

Stramiätning

våld

i förening

påföljdsfrågor

och växling

med isolering

mellan

våld och värme

kan ha. Kän-

för denna process är att våldet blir ett normalt inslag i vardagen,
i sin tur kan leda fram till att våldet accepteras och försvaras även av
har kunskaper om
kvinnan.
Det är enligt vår mening angeläget att domstolarna
normaliseringsprocessen.
nästan
utgörs offren vid grova sexualbrott
Enligt Hans Klettes undersökning
netecknande

vilket

av flickor och kvinnor,
i en fjärdedel av fallen.
Vi har i tidigare avsnitt påtalat

uteslutande

och vid grov misshandel

utgör

offer

kvinnor

i statistiken
över
de brister som föreligger
i
fråga
i
inte
än
möjligt
dag
våldsbrott
Det är
att, annat
mot kvinnor.
om de
polisanmälda fallen av misshandel, utläsa i vilken utsträckning kvinnor utgjort
saknas också könsuppdelad
offer för brott. När det gäller domstolsavgörandena
statistik.

Inte

heller

Hans

undersökning

Klettes

beaktar

i någon

större

utstraffVi anser det ytterst angeläget att domstolarnas
analyseras med utgångsoch praxis när det gäller påföljdsval
mätningspraxis
Inte minst angeläget är detta i fråga om de mindre
punkt i ett könsperspektiv.

sträckning

könsaspekter.

allvarliga

våldsbrotten

föreslår

att
straffmätning

angrepp

såsom
låter

misshandel,

genomföra

regeringen
och straffvärderesonemang

på person

än de allra grövsta.

olaga

tvång,

m.m. Vi
domstolarnas
av
brott som innebär

olaga

en undersökning
också vid andra

En sådan undersökning

hot

bör göras ur ett

könsperspektiv.
mot en kvinna utgör enligt vår mening
av eller sexuella övergrepp
normalfallet
bör vara fängelse. Enligt vad
i
sådan
påföljden
art
att
en
män
har det inte varit helt ovanligt
att
som gjort sig skyldiga till
Vi kan inte ifrågakontraktsvård.
till
s.k.
riktade mot kvinnor dömts
har gjort i enskilda ärenden, men vi
val av påföljd som domstolen

Misshandel
brott

av
vi erfarit
våldsbrott
sätta det

omständigheter

sådana
att det förelegat
med lagstiftarens
överensstämmelse
förutsätter

redovisade

varit i
att påföljdsvalen
intentioner
såvitt avser

ovan
Vi anser oss dock böra göra några påpekanden.
för
användas restriktivt
vår mening bör kontraktsvård
som påföljd
inte minst
eller upprepad våldsbrottslighet
som riktar sig mot kvinnor,

kontraktsvård.

Enligt

allvarlig
våldsbrott
dra. Även

där mannen

och kvinnan

har eller har haft en nära relation
av män som gjort sig skyldiga

för behandling

till
till

varansådant

om program
bristeffektivitet
om behandlingens
nu börjat växa fram är kunskaperna
i våldsbrott,
fálliga. Det är också svårt att kontrollera
att mannen inte återfaller
kvinnors
låga beerinras
relation
till
varandra.
Här
har
om
en
om parterna
Det kan inte heller uteslutas
nägenhet att anmäla en närstående för våldsbrott.
våld

om hon måste anmäla att mannen på nytt
henne. Om mannen i stället ådöms ett fängelsestraff ges kvinnan
för framtiden.
också tid att fatta beslut om hur hon vill ordna sin tillvaro

att kvinnans
sig
förgripit

säkerhet

äventyras,

Strafinätning

och andra
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De nu framförda
skall inte tas till intäkt för att
Synpunkterna
är negativt
inställda till behandling för män som begått sexualbrott
eller gjort sig skyldiga
till våldsbrott
riktade mot kvinnor.
Tvärtom
anser vi det angeläget att sådan

behandling
under

erbjuds

eventuell

kontraktsvård

män, såväl under den tid som fängelsestraffet
verkställs
efter frigivning
liksom
i de undantagsfall

som
då

prövningstid

är den lämpligaste

påföljden.

Vi vill också peka på de möjligheter

som finns
1974:203

i samband med placering
enligt 34 § lagen
att ge behandling
i anstalt. En behandling som leder till att mannens
om kriminalvård
våld upphör innebär inte bara en vinst för honom själv utan också stora vinster
för den enskilda kvinnan och hennes barn. Det börjar växa fram en kunskap om
att ett barn som växer
bli antingen förövare

löper större riskt att
upp i miljöer där våld förekommer
eller offer för våld i sitt vuxna liv. Det är inte heller
ovanligt att misshandlande
män och män som begått sexuella övergrepp
uppreEn behandling som medför att mannens våld
par sitt beteende mot nya kvinnor.
upphör innebär en vinst även ur denna aspekt.
Emellanåt framförs åsikten att män som dömts for våldsbrott bör kunna tvingas
till

psykoterapi.

vi delar

peutisk

Vi tar klart avstånd från ett sådant synsätt och vill faststlå att
såväl riksdagens som Fängelseutredningens
uppfattning
att psykoterabehandling undantagslöst måste vara frivillig.
Det ligger i sakens natur

initialt vanligen upprätthåller
försvar mot
att gärningsmannen
ett psykologiskt
det inträffade,
dvs. han förnekar brott. I sådana fall kan det krävas återkommande motivationssamtal

innan mannen
om behandling.
har nyligen
Kriminalvårdsstyrelsen

har egentlig

möjlighet

att överväga

ett

erbjudande

antagit ett särskilt handlingsprogram
för
behandlingsresurserna
det
gäller
dömts
för
sexualnär
män
av
som
behandling
om en utvärdering
av psykoterapeutisk
av sexualbrottsdömda är komplicerad
och medför svåra ställningstaganden
vill vi understryka
måste utvärderas enligt vetenskapliga
metoder. Hittills
att behandlingsformerna

utbyggnaden
brott. Även

har

i huvudsak

endast

psykoterapeutisk
Fängelseutredningen
1994:5

gjorts

trots att
av behandlingsinsatserna,
sexualbrottsdömda
i närmare 20 års tid.

getts
har i sitt betänkande

Kriminalvård

och psykiatri

SOU

starkt understrukit

måste göras

dömning.

uppföljning

behandling

i Sverige.

forskning kring behandling av män
att en satsning
Vi är helt eniga med Fängelseutredningen
i denna be-

Vi påminner

i Kapitel 4 Något om bakgrunden till våld mot
om att
framhållit
behovet av att forskningen
kring våld mot kvinnor
utvecklas.
Vi har där också föreslagit att ett särskilt forskningsprogram
tas fram
för området. Ett angeläget område för forskning
också forskning
är naturligtvis
kvinnor

särskilt

kring

behandling
av män.
Män som döms för övergrepp mot kvinnor har olika behov av behandling.
Det
för utbyggnad av behandlingsresurserna
handlingsprogram
för sexualbrottsdömda,

nyligen presenterat,
tar sikte endast på de
som Kriminalvårdsstyrelsen
män som dömts för sexualbrott.
Planen syftar således inte till en utbyggnad av
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och andra
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män som gjort sig skyldiga till andra typer av våldsbrott
Enligt vår mening är det mycket angeläget att psykoterariktade mot kvinnor.
också kan tillhandahållas
män som döms för t.ex. upprepad
peutisk behandling
har uppskattat att ca 1 000
misshandel
mot en partner. Kriminalvårdsstyrelsen
inte
haft praktiska möjligheter
brott.
Vi
har
för
sådana
döms
årligen
personer
för

behandlingen

att kartlägga vilka behov som finns när det gäller behandling av dessa män och
eftersom en sådan
hur många intagna som är att hänföra till olika kategorier,
kartläggning torde bli tämligen omfattande och inte okomplicerad ur vetenskapbehövs och föreslår
att regeatt en kartläggning
samråd
med
eventuellt
i
SocialstyKriminalvårdsstyrelsen
att,

Vi anser dock

lig synvinkel.
ringen uppdrar

Uppdraget bör även innefatta utarbetandet
göra en sådan kartläggning.
behandlingen
för
hur
handlingsprogram
av män som gjort sig skyldiga till
av ett
kan erinras
byggas
skall
kunna
närstående
övergrepp
ut. I sammanhanget
mot
Socialstyrelsen
uppdragit
1995
under våren
att göra en
om att regeringen
Även
vården.
i den psykiatriska
översyn och analys av innehållet och kvaliteten
relsen,

det rättspsykiatriska

i behandlingsmetoderna

kvaliteten

skall

området

be-

dömas.
En utbyggd

tveklöst

innebär

mot kvinnor

brott

för män som gjort sig skyldiga
en inte obetydlig kostnadsökning

behandlingsverksamhet

till

vålds-

för

Kri-

för oss att i detta skede uppskatta
från såväl Canada som England har varit att
för deras insatser för
kvinnojourerna
erbjuder
de resurser som samhället
utsatta kvinnor tenderar att minska, när samhället initierar en utbyggnad av beför männen. Vi vill understryka
handlingverksamheten
att en utbyggnad
av

minalvårdsstyrelsen.

härför.

kostnaderna

förfogande.

kvinnojourernas

organisationer
till

är inte

möjligt

på de resurser som samhället bör ställa
7 Frivilliga
om att vi i Kapitel
har föreslagit en utökning av statens bidrag

för män inte får inkräkta

behandlingen
till

Det

Erfarenheterna

och våld mot kvinnor

Vi

erinrar

sådana organisationer.
Vissa mansjourer

Enligt

förekommer

i form
även

för män med
av samtalsgrupper
samarbete med kriminalvården.

vår mening är det angeläget att behandling

erbjuds män. Vi anser det riktigt

kriminalvården

stödjer

behandling

erbjuder
Därvid

våldsproblematik.

i helt frivilliga
och betydelsefullt

former

utanför

att samhället

sådana verksamheter.

Tillgången
behandlats

till

psykoterapi

i Kapitel

6 Hälso-

som utsatts för våldsbrott
och våld mot kvinnor.
och sjukvården

för kvinnor

har redan
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Sexuella

13.1

Bakgrund

Sexuella

trakasserier

kvinnor

trakasserier

är en form av könsdiskriminering
men som även män undantagsvis

i synnerhet,

som är ett problem för
kan utsättas för. Uttryck-

et är en översättning
av det engelska "sexual harassment"
som myntades i
,
mitten av 1970-talet i USA. Det var i USA frågan först kom upp i den allmänföreteelsen enbart som ett ovälkommet
beteende
na debatten. Där diskuterades
till kvinnor.
Empiriska studier som senare utförts, bl.a. i
av män i förhållande
USA, anger att en typ av sexuella trakasserier,
med främst manliga offer, kan
för
attraktion
sexuell
och att en arman vanlig typ, med
ses som klumpiga uttryck
främst

kvinnliga

offer,

kan ses som missbruk
av makt.
har en dubbel innebörd: sexuell och könsrelaterad.

Det engelska ordet "sexual"

Den senare dimensi
nen av sexuella trakasserier,
som är den vanligaste
som
kvinnor
för
också
för
sexism, alltså för könsdisuttryck
utsätts
sägas vara
an
kriminerande
attityder mot kvinnor grundade på förlegade föreställningar
om
kvinnor

i denna dimension

svårt

som mindre värda än måna Med utgångspunkt
att tänka sig att män kan bli utsatta för sexuella
förtecken.

trakasserier

är det

med sådana

kan sålunda ofta ses som ett uttryck för föreställningar
upprätthållande av
som underlägsna män men också för omotiverat
kvinnor
och
tilldelats
vissa
roller.
Denna aspekt av
föreställningar
män
att
om
Sexuella

trakasserier

om kvinnor

sexuella

trakasserier

har ibland

kommit

i skymundan

i den allmänna

debatten

i Sverige.

Debatten här har fokuserats mera kring sexuella trakasserier
som ett
Den könsdiskriminerande
arbetsmiljöproblem.
aspekten avspeglar sig inte heller
i den svenska översättningen
Det beror på att ordet
av det engelska uttrycket.
"sexuell"
inte har den dubbla betydelse som motsvarande
engelska ord, utan
leder tanken till en företeelse enbart kopplad till sexualitet.
Sexuella
Kvinnor
ett socialt

trakasserier
betraktade
förhållande.

har förekommit

det tidigare

långt

innan

beteendet

som ett oangenämt faktum
har främst riktats
Uppmärksamheten

fick

ett namn.
och inte som
mot förekomsten
av
i livet

Sexuella
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trakasserier

eftersom det var först i och med att
på arbetsplatser,
kom ut från hemmen och in på arbetsmarknaden
kvinnorna
som de upptäckte
USA
från
I
uppmärksammabeteende
män.
rörde
det
sig
systematiskt
att
om ett
inom
förekom
trakasserier
mot kvinnor
des dock tidigt även sexuella
som
trakasserier

sexuella

utbildningsväsendet.
erkänns i dag internationellt
på arbetsplatserna
som ett
Många länder har lagför de utsatta och för arbetsgivarna.
Labour Office
och såväl ILO International
stiftning
mot sexuella trakasserier
som FN och EU arbetar aktivt för att förebygga problemet.
förrän under
i arbetslivet
vi inte sexuella trakasserier
I Sverige "upptäckte"
trakasserier

Sexuella

allvarligt

problem

l980-talet.

Vare

sig arbetsmiljölagen

1979 års jämställdhetslag

eller

innehöll

företagen i mitten av
i och med en undersökning
något om problemet.
l980-talet
de s.k. FRID-A-rapporterna;
se även
av Jämställdhetsombudsmarmen
nedan kunde visas att sexuella trakasserier inte var ovanligt på svenska arFörst

betsplatser.

13.2

Definitioner

och en rekommendation
på en hemställan
utfärdade
Rådet för de Europeiska
kommissionen
1991 en förklaring

december

arbetsplatsen

92/C27/01.

mendationen

sexuella

översättning

till

om skydd för
EG-kommissionen

trakasserier

svenska

Gemenskaperna

EG-

definierar
sätt.

i den nämnda

Anmärkning:

19

den

och mäns värdighet

kvinnors

följande

den dåvarande

från

Grundad

på

rekomofficiell

saknas.

eller
är en oönskad handling av sexuell karaktär
annan könsbestämd handling, som kränker kvinnors och mäns värdighet
fysisk, verbal
Det kan vara fråga om en ovälkommen
på arbetsplatsen.
Sexuella

eller

trakasserier

icke-verbal

handling.

är att de är
ensak att
oönskade av den som utsätts för dem. Det är varje individs
avgöra vilket uppträdande som kan accepteras och vad som är kränkande. Sexuell uppmärksamhet övergår i sexuella trakasserier
om den som
Det

viktigaste

kännetecknet

för

sexuella

trakasserier

fortsätter,
trots att det har gjorts klart att mottagaren
Ett enda tillfälle
är kränkande.
den
sexuella
uppmärksamheten
att
anser
beteendet
är tillräckligt
kan emellertid
utgöra sexuella trakasserier
om
önskad
skiljer
inte
är
Att den sexuella uppmärksamheten
allvarligt.

står för beteendet

sexuella

trakasserier

från handlingar

som välkomnas

och är ömsesidiga.

Sexuella

Med

definitioner

talanden
JämO,

i utländsk

Sexuella
utanför
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rätt som underlag och mot bakgrund av vissa utAD 1987 nr 98 har J ämställdhetsombudsmannen,

av arbetsdomstolen
definierat
sexuella trakasserier
trakasserier

i arbetslivet

på följande

sätt.

i arbetslivet

i 0rd eller

uppträdande

trakasserier

den egentliga

sexuellt
är varje slag av ovälkommet
på arbetsplatsen, i en arbetssituation
arbetsplatsen eller i samband med ansökan om

handling

arbete, som leder till att en kvinna känner sig förnedrad,
på annat sätt illa till mods.
Det handlar också om sexuella trakasserier

stressad

eller

-

uppenbart
om krav på sexuella tjänster eller ett sexuellt förhållande
eller underförstått
ställs som villkor
för hennes anställning,

-

om krav på sexuellt
ning t.ex. utebliven

-

tillmötesgående

arbetsuppgifter;

isolering;

ryktesspridning,

om förmåner

med hot om bestraffeller löneförhöjning;
försämrade eller

befordran

fråntagna

i arbetet

är förenat

obefogad kritik;

utlovas

Det är också fråga om sexuella
slag

dåliga betyg/referenser;

i utbyte mot sexuella

trakasserier

om ord,

tjänster.

handling

m.m.

av

sexuellt
-

skapar en fientlig, hotfull eller kränkande arbetsmiljö,
eller stör en anställd i hennes arbete.

hindrar

Exempel
"runda

på sådana sexuella
0rd",

ovälkomna
-

ovälkomna

trakasserier

pornografiska
sexuella

är

bilder,

anspelningar,

blickar,

gester,

tilltalsord,

kommentarer

om utseende, klädsel, privatliv,
tafsande eller arman ovälkommen
medveten kropssberöring,
ovälkomna
förslag eller krav på sexuella tjänster eller ett sexuellt
förhållande.

13.3
Olika

rier,

Omfattningen
studier,
för

lidanden
förekommer

av

sexuella

både i Sverige och internationellt,

har visat hur sexuella

trakasse-

dem som utsätts för sådana övergrepp,
kan leda till svåra
och ibland även fysiska besvär. Erfarenheterna
har visat

psykiska

i större

utsträckning

än man varit

medveten

år efter det att den första jämställdhetslagen
med den JämO:s verksamhet
etablerats, genomförde

Några

studie

trakasserier

trätt

om.
ikraft

att detta

år 1980,

och

JämO

en åtgärdsinriktad
Projektet fick arbets-

på grund av kön på arbetsplatserna.
av trakasserier
FRID-A
och syftet med studien
på arbetsplatsen,
namnet
Kvinnofrid

var att

trakasserier

Sexuella
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vilka uttryck de tar sig, vilka på
omfattning,
ge en bild av trakasseriernas
följderna av dessa liksom
arbetsplatsen som gör sig skyldiga till trakasserierna,
studien
presenterades i två
Resultatet
motåtgärder.
eventuella
resultatet av
av
och
könsdiskriminering
på grund av anmälan om
rapporter,
en om trakasserier
Den sistnämnda rappori arbetslivet.
mot kvinnor
en om sexuella trakasserier
redovisning
innehåller
bl.a.
1987,
år
publicerades
av en enkät som
en
ten, som

bl.a.

Av de dryga 2 000 kvinnor
som besvarade
ca 4 000 kvinnor.
17 procent att de i arbetslivet varit utsatta för företeelser
enkäten rapporterade
med sexuell anknytning eller av sexuellt slag som de upplevt som ovälkomna.
generella slutsatser
i vilken utsträckning
Det har visserligen varit omdiskuterat

företogs

bland

men ett flertal senare enkätunderoch synliggjort
resultat
FRID-A-rapportens
att sexuella
i en betydligt större omfattning än man varit medveten

kan dras från den nämnda
har bekräftat

sökningar
trakasserier

förekommer

även uttalandena

om jfr

1990/91:113

och prop.

undersökningen,

i de två senaste jämställdhetspropositionerna,
1993/942147.

prop.

gjorts angående föresenaste åren har flera undersökningar
Den första
och högskolor.
på universitet
komsten
av sexuella trakasserier
studenter
gällde kvinnliga
vid ett svenskt universitet
enkätundersökningen
år
genomfördes
Enkäten,
studentkår.
Lantbrukshögskolans
tillhörande
som
21
studerande,
procent av
1991, skickades till samtliga aktiva kvinnliga
varav
Under

de allra

under sin studietid
dem som svarade sade sig ha blivit sexuellt trakasserade
Ann Bodén, Handlar det om kärlek Sexuella trakasserier mot kvinnliga studenstudentkår, Uppsala: Sveriges LantbruksunitertillhÖrandeLantbrukshögskolans
versitet,

1991.

Stockholms
bland

universitet

kvinnliga

anställda

genomförde
Margareta

under

två undersökningar

Borgblad,

Sexuella

trakasserier

år

1992,

en
på Stock-

univerStockholms
Stockholm:
Rapport från en kartläggning,
Ulmanen,
Frisell
Petra
studenter Ann
sitet, 1992 och en bland kvinnliga
Sexuella trakasserier ritade mot kvinnliga studerande vid Stockholms universitet,
anställda hade blivit utsatta för
Stockholm,
1992. Tolv procent av de kvinnliga

holms universitet,

sexuella

trakasserier

i arbetet och tio procent

av studenterna

och de forskarstu-

derande.
studenter år
kvinnliga
bland universitetets
en undersökning
1993. Sju procent av de tillfrågade sade sig ha blivit utsatta för sexuella trakasbort alla
Dock räknade man i denna undersökning
serier under studietiden.
Carina
Larshamre
undervisningen
inträffat
utanför
trakasserier
Ulrika
som
vid
studenter
Sexuella trakasserier
Händer det här
mot kvinnliga
Nording,
1993.
Uppsala, Uppsala studentkår,
Uppsala universitet,
I Uppsala gjordes

1994 en enkätundersökbåde män
samt doktorander,
ning bland studenter i slutet av grundutbildningen
svarade
på
Av de som
låg runt 62 procent.
Svarsfrekvensen
och kvinnor.
studenterna och 26 procent av de
enkäten uppgav 15 procent av de kvinnliga
Vid Lunds universitet

genomfördes

under vårterminen

Sexuella

trakasserier
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att de utsatts för någon form av sexuella trakasserier.
i
samtliga fall en man, äldre än den utsatta, som ville
nästan
var
visa makt eller på annat sätt hävda sig. Studenterna hade oftast trakasserats
av
doktoranderna

kvinnliga

Trakasseraren

företrädesvis

någon universitetsanställd,

eller handledare,

kursansvarig

medan

För en
oftast hade trakasserats av en studie- eller arbetskamrat.
de
sexueldoktoranderna
hade
tredjedel
studenterna
och
nära
av
en
av
få
medfört
Ytterst
la trakasserierna
någon form av negativa konsekvenser.
Även manliga studenkvinnor hade valt att berätta för någon om det inträffade.
Sex procent av de manliga studeningick i undersökningen.
ter och doktorander
doktoranderna

femtedel

hade utsatts för sexuella trakasserier,
terna och sex procent av doktoranderna
eller
i
hälften
fallen
trakasserats av en jämngammal
hade
märmen
drygt
av
men
de
till
dem
Enligt
kvinna
i
likställd
eller
underordnad
själva.
position
yngre
eller sexuellt
vara fråga om förälskelse
sida Helena Ledje, Ger du mig rätt att säga
Om sexuella trakasserier
Lunds Universitet,
Rapport från en kartnej,
vid
Lunds universitet
läggning våren 1994, Pedagogiskt utvecklingsarbete
nr
märmen

utsatta

intresse

från

95:192,

1995.

Sexuella

tycktes det här oftast

den trakasserandes

trakasserier

också i skolan.

förekommer

27 procent

av flickorna

på

län
i Gävleborgs
och tekniska linjer vid gymnasieskolorna
yrkesförberedande
har enligt rapporten Brott mot brytare utsatts för sexuella trakasserier från lärare
och studiekarnrater
Eva Palm, Sexuella trakasserier mot studerande vid Gymnasieskolan

i Gävleborgs

Gävleborg,

1992,

Vissa

bestämmelser

handlingar

sexuella

Rapport

från

Lärarförbundet

en kartläggning,

bestämmelser

Gällande

13.4

län,

publicerad.

i brottsbalken

kan i varierande
trakasserier.

som utgör
3 § om sexuellt

Framför

grad vara tillämpliga
allt bestämmelserna

på
i

utnyttjande och i 6 kap. 7 § om sexuellt
ofredande
i
4
7 § kan komma i fråga. Bestämmelsen
kap.
även
men
missbrukar
sexuellt utnyttjande tar bl.a. sikte på att någon allvarligt
en

nuvarande

6 kap.

ofredande,
om

oavsett ålder.
arman persons beroendeställning,
i 6 kap. 3 § om missbruk
När bestämmelsen

av någons beroendeställning
främst
bestämmelsen
tog sikte på missbruk
att
av
angavs
1983/84:105
25
I
f.
utgör
praktiken
prop.
ungdomars beroendeställning
s.
sålunda bestämmelsen
ett skydd mot att främst unga kvinnors beroende ställning
i motiven

infördes

Det angavs vidare att man inte kunde utesluta möjligheten
att
som missbrukas.
förmåner,
särskilda
förespegla
eller arbetsledare
att
t.ex. arbetsgivare
- genom
eller dylikt
kunde tänkas förmå underåriga
hota om ogynnsam
behandling
beroendesituationer
Också
andra
ansågs
till sexuellt
arbetstagare
umgänge.
kunna

motivera

detta straffskydd,

såsom förhållandet

lärare

-

student.
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Sexuella

trakasserier

Den som handgripligen
antastar en annan person kan göra sig skyldig till ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken.
Under "handgripligen
antastar" i ofredantill bestämmelfaller, enligt vad som framgår av förarbetena
att hindra en kvinna från att komma fram, att ta henne i armen för
henne att följa med eller antasta henne med klappar eller liknande

debestämmelsen
bl.a.

serna,
att förmå
beröringar.

Om ett sådant beteende innefattar sedlighetssårande
eller anstötliga
ord eller handlingar
kan det vara straffbart
som sexuellt ofredande.
Av de nämnda bestämmelserna
torde den om ofredande i 4 kap. 7 § också vara
den som oftast kan bli aktuell. Härunder faller också ofredande av en kvinna i
även om hon inte antastas handgripligen,
syfte att nå en sexuell förbindelse,
liksom ett otillbörligt
närmande endast i ord om det upprepas, trots att kvinnan
är avvisande.
och

Från
sexuellt

med

den

ofredande

1 juli

1993 har

skärpts.

I motiven

straffsatserna
till

för

bl.a.

därvid

lagändringarna

även tar sikte på att slå vakt om kvinnofriden
trakasserier
prop. 1992/93: 141. Brottsbalksreglerna

reglerna

och

ofredande

att
angavs
och att motverka sexuella
rör inte enbart trakasserier

av sexuell natur på en arbetsplats och som riktas mot en person av motsatt kön,
i alla sammanhang.
utan de är tillämpliga
1991 :433, som trädde i kraft den 1 januari 1992,
Den nya jämställdhetslagen
innehåller
bestämmelser
Enligt 6 § den nämnda lagen
om sexuella trakasserier.
skall

verka

arbetsgivaren

för

att inte någon

arbetstagare

utsätts

för

sexuella

av en anmälan om könsdiskrimineinnebär, förutom
ring. Bestämmelsen
att rent
en skyldighet för arbetsgivaren
allmänt förebygga och förhindra
både sexuella trakasserier
och trakasserier
på

trakasserier

eller

för trakasserier

grund av en anmälan
fackliga
organisation,
arbetstagare
Enligt

andra

arbetstagares

till JämO eller till
för

arbetstagarens
att se till

arbetsgivaren

att en

av en annan arbetstagare.
får en arbetsgivare
stycket jämställdhetslagen

för trakasserier

sexuella

varens
Enligt

om könsdiskriminering
också en skyldighet

inte trakasseras

22 § första

arbetstagare

på grund

närmanden

inte utsätta en
på grund av att arbetstagaren har avvisat arbetsgieller anmält arbetsgivaren för könsdiskriminering.

i samma
arbetsförhållanden

paragraf

innehåller,

liksom

stycket

skall

den som har att besluta om en
vid tillämpning
av första stycket likställas med

arbetsgivare.

Jämställdhetslagen

arbetsrätten

i övrigt,

emellertid

inte

några straffbestämmelser.
i 22

Om en arbetstagare utsätts för trakasserier
som avses
enligt 27 § i stället betala skadestånd till arbetstagaren
till jämställdhetsinnebär. I förarbetena
som trakasserierna

skall arbetsgivaren

för den kränkning

lagen anförs

och som innebär att
att trakasserier
av det slag som avses i 22
i
trakasserar
sin
den som
ställning som arbetsgivare eller överordnad
utnyttjar
förhållande
karaktär,
till en underställd
arbetstagare, får anses vara av allvarlig
vilket

bör beaktas vid bestämmandet

s. 115.

av skadeståndsbeloppet

prop.

1990/91 : 1 13

J ämställdhetslagens

bestämmelser
i arbetslivet,

de till förhållandena
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trakasserier

Sexuella

i fråga om sexuella trakasserier
är begränsareglering gäller oberoenmedan brottsbalkens

sexuella trakasserier
de av i vilket sammanhang
hela det sociala livet. Anmälningsbenägenheten

och följaktligen

förekommer
kan dock

förväntas

i

vara låg,
åtal och

rättsliga processen med eventuellt
att den efterföljande
Förfarandet
kan
medverkan.
ställer stora krav på de trakasserades
sexuella trakasserier.
därför förväntas komma i fråga främst vid mer allvarliga
både för att
Jämställdhetslagen
ålägger arbetsgivaren ett aktivt förhållningssätt
därför

bl.a.

rättegång

förebygga

och förhindra

i 22

vilken

till

sexuella

trakasserier

skadeståndsskyldigheten

på arbetsplatsen.

i 27 § är kopplad,

Bestämmelsen

förbjuder

arbets-

givaren att utsätta en arbetstagare för trakasserier på grund av att arbetstagaren
awisat arbetsgivarens sexuella närmanden. Den sistnämnda regeln tar däremot
inte sikte på sexuella

som sådana på arbetsplatsen. Sanktionsmöjligär sålunda begränsade.
möjligoch jämställdhetslagen
ger skadeståndslagen

trakasserier

mot arbetsgivaren
Vid sidan om brottsbalken
heter att ingripa rättsligt
heterna

eller andra sexuella
av sexualbrott
i 2 kap. 1 §
trakasserier
som innefattar brottslig gärning. Enligt huvudregeln
vållar
eller av vårdslöshet
skadeståndslagen
är var och en som uppsåtligen
skadan.
sakskada
ersätta
eller
skyldig
att
personUtöver

till

rätten

med anledning

skadestånd

ekonomiskt

finns

för vissa typer av brott, t.ex.
också en rätt till

trakasserier,

sexuella
och brott som innefattar
för den kränkning, som något utsatts för genom brottet. Enligt 1 kap.
i lagen om skyldighet
3 § skadeståndslagen tillämpas nämligen bestämmelserna
lidande
att ersätta personskada också i fråga om
som någon tillfogar arman bl.a.

sexualbrott

ersättning

friheten,
mot den personliga
genom annat ofredande som innefattar
gärning. Skyldigheten
brottslig
eller
dylik
ärekränkning
att
genom
bara
i
brottmålsprocessen.
inte
gällande
skadestånd
kan
sådant
ideellt
göras
utge
Det finns inte något
Den kan även aktualiseras fristående i en tvistemålsprocess.
skall
kunna
tas upp på det
krav att polisanmälan görs för att skadeståndsfrågan
för

brott

brott

eller

sättet.

1977:

Arbetsmiljölagen
ciala

användas

styrelsen

tar sikte på såväl den fysiska som den psykosodärför en del av den lagstiftning
som kan
Arbetarskyddstrakasserier
arbetsplatser.
sexuella

1160

och den utgör

arbetsmiljön,

för att motverka
har utfärdat föreskrifter
AFS

arbetslivet

1993:17.

i
särbehandling
om åtgärder mot kränkande
den
l
januari
trädde
i
kraft
Föreskrifterna,
som

skall planera och organisera arbetet så,
att arbetsgivaren
förebyggs. Arbetsoch annan kränkande särbehandling
att sexuella trakasserier
inte accepteras i verksamheten.
skall göra klart att sådan behandling
givaren
skall snabbt få hjälp, och
kränkande
särbehandling
för
utsätts
Arbetstagare
som
1994,

innebär

arbetsgivaren
numera
nämnda

bl.a.

skall

även elever

lag.

ha särskilda

rutiner

i skolan

bl.a.

se

för

detta.

Arbetsmiljölagen

l kap. 3 § första

stycket första

omfattar

punkten

trakasserier

Sexuella
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särskilt har uppmärkHögskoleområdet
är ett område där sexuella trakasserier
i
kraft
den
1 juli 1993. I l kap.
1434
trädde
1992:
sammats. En ny högskolelag
skall jämverksamhet
högskolornas
5 § första stycket denna lag anges att
ställdhet
ämbetet

mellan

er. Universitetet
åtgärdsprogram,

Regeringen
inom

kvinnor

vid Stockholms

iakttas". I maj 1992 fastställde Rektorsmot sexuella trakasseriett åtgärdsprogram
och Umeå universitet
antog våren 1993 liknande

och män alltid
universitet

i Linköping

och senare har exemplet följts av övriga universitet.
mellan kvinnor
Jämställdhet
har nyligen i propositionen

utbildningsområdet

1994/95 2164

prop.

och män

att den avser att i högoch högskoför universitet

aviserat

en skyldighet
Den nuvaranlor att verka för att studenter inte utsätts för sexuella trakasserier.
har, enligt vad som anförs i proi 1 kap. 5 § högskolelagen
de bestämmelsen
sexuella trakasserier
för att förhindra
visat sig otillräcklig
mot
positionen,

skoleförordningen

1993:100

föra

studenterna.

Jämställdhetslagen

tillämplig

är naturligtvis

inom högskolan

iden

mån det är

riktade mot någon som är anställd inom högskofråga om sexuella trakasserier
till
I propositionen
omfattar den inte studerande vid högskolan.
lan. Däremot
i
fortsättden
lagen
även
farm regeringen
den nya jämställdhetslagen
att
nya

ningen

borde

behålla

även om det är av stor beinom utbildningsområdet.
jämställdhetsarbete

sin arbetsrättsliga

karaktär,

tydelse att det bedrivs ett aktivt
och
för skolväsendet
Regeringen framhöll
att det ankommer på huvudmärmen
arbetet
för
jämställdhetsmålen
den högre utbildningen
att driva och följa upp
jfr
inom detta område i enlighet med de riktlinjer
som angetts av statsmakterna
JämO
möjlighet
skäl
farm
dock
Regeringen
1990/91
13
65.
att,
1
att
ge
:
s.
prop.

verka också på
och rådgivningsverksamhet,
inom ramen för sin informationsi
Detta har också kommit till uttryck genom föreskrifter
utbildningsornrådet.
instruktion
för
jämställdhetsombudsmannen.
med
1991:1438
förordningen
JämO har i en skrivelse till regeringen i oktober 1994 uttryckt önskemål om en
JämO pekar i skrivelsen
på
förstärkt lagstiftning mot bl.a. sexuella trakasserier.
anför
och
22
jämställdhetslagen
den ovan nämnda konstruktionen
av 6 och

problemet, så länge
att komma
att det är svårt, om inte omöjligt,
inte kan ställas till ansvar för att arbetstagaren utsätts för sexuella
JämO önskar därför att det i jämställdhetslagen
trakasserier
på arbetsplatsen.
håller arbetsgivasituationer
skall införas en regel som i vissa klart definierade
därvid

arbetsgivaren

ren ansvarig om arbetstagare
Ett sådant skadeståndsansvar,

utsätts

för sexuella

trakasserier

på arbetsplatsen.

om inte arbetsgivaförhindra
handlingen
för
de
åtgärder
hon
vidtagit
visa
han
eller
kan
att
att
ren
ställa krav
skulle
sådan
Införandet
regel
kan ställa.
av en
som man rimligtvis
att se till
på arbetsgivaren att vidta preventiva åtgärder och fastställa riktlinjer,
och åtoch att riktlinjerna
förs ut i organisationen
att åtgärder och riktlinjer

gärderna

kontinuerligt

anför JämO,

följs upp.

bör aktualiseras

Sexuella

13.5

Kvinnovåldskommissionens

och

trakasserier

överväganden

förslag

Vi anser att jämställdhetslagen
bör ändras så att det blir möjligt för en
kvinna att få skadestånd av en arbetsgivare som inte vidtar åtgärder för
att förhindra
att kvinnan utsätts för sexuella trakasserier
av sina arbetskamrater.
utreds

är dock

Frågan

i särskild

komplicerad,

och vi föreslår

därför

att den

ordning.

Sexuella

trakasserier
på arbetsplatser ochi samhället i stort är i stor utsträckning ett dolt problem. Även om det därför inte går att klarlägga i vilken omfattning sexuella trakasserier
förekommer
och på andra ompå arbetsplatser
råden

är det klart att sådana trakasserier
utgör mycket allvarliga
problem för
dem som blir utsatta för ett sådant beteende. Vi vet numera att alltför många
kvinnor
på sina arbetsplatser
utsätts för oönskad och ovälkommen
sexuell

uppmärksamhet,

och som
som medför att de känner sig kränkta och förnedrade
skapar problem och lidande av sådan art att de t.o.m. känner sig tvingade att sluta sina anställningar.
Trakasserier
inte
av detta slag kan självfallet
godtas, och åtgärder har under senare år vidtagits
på olika områden
för att
motverka
sådana trakasserier.
Även internationellt
har uppmärksamheten
riktats mot förekomsten
av sexuella
trakasserier,
framför
allt i arbetslivet.
Som framgått ovan arbetar man såväl
ibland

inom

EU som FN och andra internationella
organ för att förebygga det problem
sexuella
trakasserier
EG:s
ministerråds
utgör.
år 1991 om skydd
förklaring
som
för kvinnors
och mäns värdighet
arbetsplatsen har redovisats i det föregående. Det finns

att erinra om de överväganden som vi gjort i Kapitel 2
arbete för att motverka våld mot kvinnor.
Vi har där understrukit
information
förs
de
betydelsen av att
uttalanden som görs internationellt
ut om
när det gäller att bekämpa våld mot kvinnor.
Vi har därvid betonat vikten av att

anledning

Internationellt

olika

internationella
dokument som rör våld mot kvinnor översätts till svenska
och att dessa dokument
Ett exempel på sådana dokument
publiceras.
som bör
och publiceras
översättas
också Ministerrådets
är naturligtvis
nämnda förkla-

ring.

Den innehåller,

bakomligsom påpekats ovan, också EU-kommissionens
jämte definition
av sexuella trakasserier.
trakasserier,
åtminstone
sådana som inte är helt bagatellartade,
är

gande rekommendation
Sexuella

straffbelagda

och olika

straffbud

i brottsbalken

kan komma

i fråga. Beträffande

här åsyftas framför
några av straffbuden
allt brotten sexuellt
ofredande
i
6 kap. 7 § och ofredande i 4 kap. 7 § är lagtextens beskrivningar
brotten
av
-
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trakasserier

Sexuella

346

och
11 Brottsbalksbrotten
sätt. I Kapitel
på ett tämligen föråldrat
ändrad lydelse av de nämnda lagrumvåld mot kvinnor har vi därför föreslagit
formulerade

men.
Jämställdhetslagen

om sexuella trakasnumera vissa bestämmelser
för
aktivt
förhållningssätt
att
att förhindra
serier. I 6 § åläggs arbetsgivaren
ett
22 § innehåller ett klart förbud för
arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier.
arbetsgivaren
att trakassera
en arbetstagare som avvisat sexuella närmanden
från arbetsgivarens

innehåller

sida. Detta förbud

med en skadeståndsskyltill regeringen pekat på

är sanktionerat

ovan har JämO i en skrivelse
på arbetsplatdet
på vilket frågan om sexuella trakasserier
sätt
av
förbuskadeståndssanktionerade
det
eftersom
i
jämställdhetslagen,
reglerats
sen
trakasserierna
sexuella
sikte
de
inte
på
i
22
§
det mot trakasserier
tar
som
sådana. Vi delar J ämO:s uppfattning
att det bör ifrågasättas om inte jämställd-

dighet.

framgått

Som

konsekvenser

med en regel som i vissa klart definierade
ansvarig för om en kvinna utsätts för sexuella
bör aktualiseras
Ett sådant skadeståndsansvar

bör kompletteras

hetslagen

ner håller arbetsgivaren
rier på sin arbetsplats.

situatiotrakasse-

om inte
rimligtvis
de
åtgärder som man
arbetsgivaren kan visa att han eller hon vidtagit
handlingen. Frågan är dock komplicerad, varför den
kan ställa för att förhindra
för särskild

bör bli föremål

trakasserier

Sexuella

utredning

förekommer

och prövning.
som nämnts

inom

inte enbart

arbetslivet.

i
att flickor
inte omfattas av jämställdhetslagen.
högskolestuderande
skolan och kvinnliga
och rådgivningsNumera har dock JämO, inom ramen för sin informationsbedrivs också
Det
utbildningsområdet.
också
på
verka
möjlighet
verksamhet,
att

Utbildningsområdet

ett aktivt

har

uppmärksammats,

särskilt

arbete mot sexuella

trakasserier

bl.a.

universitet

därför

och högskolor.

Vi vill

trakasserier,

när det gäller sexuella
betydelsen av att utvecklingen,
följs noggrant, och förutsätter
att detta kommer
hela utbildningsväsendet
från
och
rådgivningsverksamhet
informationsaktiv
ske
både
att
genom en
sida.
lämOzs sida men också från lagstiftarens
i Gävlei gymnasieskolorna
Den i det föregående nämnda undersökningen

understryka
inom

borgs län har visat att sexuella trakasserier inte alls är ovanligt i skolan. Pojkar
flickor
trakasserar
även på skolans lägre stadier. Kunskap om i vilken omfattsaknas helt. Yrkesförekommer
även i grundskolan
ning sexuella trakasserier
På
att det inte är ovanligt.
område är det därför viktigt att ta fram mer kunskap. Vi har bl.a. i KapiNågot om bakgrunden till våld mot kvinnor pekat på behovet av forskning
utsatthet för våld.
unga flickors
har i det nyssnämnda kapitlet också framhållit
att skolan aktivt måste verka

verksamma
detta
tel 4

kring

på högstadiet

har dock den uppfattningen

Vi
Syftet bör vara att redan tidigt
för att våldet mot kvinnor belyses i skolarbetet.
Skollaoch sexuella trakasserier.
i skolan kunna motverka stereotypa könsroller
och
bestämmelse
i dag en
en som verkar
om att var
gen 1985: 100 innehåller
i skolan

skall

främja

aktning

för

varje

människas

värde

1

kap. 2 § tredje

Sexuella

stycket

nämnda

lag.

paragrafen,

varigenom

jämställdhet

mellan

1994/952405.

har nyligen

skolans
könen

Lagändringen

arbetsmiljölagen
sålunda

Riksdagen

numera

ett särskilt

prop.

också

till

antagit ett tillägg

347

den nämnda

åläggs ett särskilt

personal
träder

trakasserier

1994/95:164,
i kraft

omfattar

den l juli
elever

ansvar för att främja
1994/95:UbU18,
rskr.

1995.

i skolan.

Vi

erinrar

Skolledningen

om att
har

och
ansvar för att elever inte utsätts för diskriminerande
kränkande
behandling. Det är särskilt viktigt att unga flickor ges möjlighet att
under sin skoltid utveckla en stark självkänsla
och bli medvetna om att de har
rätt att sätta egna gränser.
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Vissa

14.1

Inledning

Inte någon

sektor

kvenser
varierar

av kvinnor framstår av olika skäl som särskilt
för några sådana grupper.
belysa situationen

l detta kapitel

14.2

Kvinnor

Invandrarkvinnor
svenska

kvinnor

utsatta

i samhället är förskonad
från våld mot kvinnor.
De konsevåldet
och
det
latenta
hotet
härom
får
för
de
utsatta kvinnorna
som
beroende på flera faktorer.
kvinnor
drabbas
Många
mycket hårt av

Vissa grupper
vill

våldet.

särskilt

kvinnor.

med

skyddslösa.

invandrarbakgrund

som utsätts för våld av sina män är ofta ännu mer sårbara än
Ofta saknar de ett socialt nätverk. Inte sällan riskerar kvinnan

också att hennes familj, kanske hennes enda nätverk, tar avstånd från henne om
för utomstående
eller att
hon bryter med mannen. Att berätta om övergreppen
vända sig till polisen kan uppfattas som att skam dras över hela familjen. I vissa
är äktenskapsskillnad
grupper
religionen
påstås hindra det.

inte

en möjlig

utväg

för

kvinnan,

därför

att

Bland de särskilda

problem som brukar påtalas när det gäller invandrarkvinnor
för
våld
förutom de allmänna problemen med
utsätts
nämns regelmässigt
som
kvinnorna
med
information
nå
de
utsatta
att
om deras rättigheter och det stöd
med s.k. uppskjuten invandringssom finns att få - den praxis som utvecklats
Kritiken
prövning för familjeanknytningar.
som
avser de negativa konsekvenser
innebär för en kvinna som kommer till Sverige och
prövningen
den uppskjutna
blir

utsatt för våld av sin svenske make eller sambo. Om deras förhållande
upplöses inom två år efter det att kvinnan kommit hit, kan hon nekas uppehållstillstånd
möta

i Sverige.

svårigheter

accepterad

Hon

kan alltså tvingas

att, på grund

av sociala,

återvända
kulturella

till

sitt hemland

eller

religiösa

och där
skäl,

bli

igen.

Många utländska

kvinnor

kommer

sålunda hit som familjeanknytningsfall

,

dvs.
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Vissa

särskilt

utsatta

kvinnor

för att flytta samman med antingen en svensk man
eller en utländsk man som redan bor här. En utlänning som har familjeanknytning till en i Sverige bosatt person får enligt 2 kap. 4 § utlänningslagen

uppehållstillstånd

de söker

1989:529
till

barn
i Sverige. Make/maka
och minderårigt
ges uppehållstillstånd
bosatt
i
Sverige
eller utländsk
medborgare
är
medborgare
som
mellan dem
Man gör ingen skillnad
regelmässigt
uppehållstillstånd.

svensk

beviljas

En förutsättingått äktenskap och etablerade samboförhållanden.
som formellt
för t.ex. maka/sambo
är dock att det är fråga om ett
ning för uppehållstillstånd
seriöst och varaktigt förhållande.
För nyligen etablerade

förhållanden,

"snabba anknytningar",

har utvecklats

ett

Den uppskjutna prövningen
system med s.k. uppskjuten invandringsprövning.
först efter två års
innebär att den sökande beviljas permanent uppehållstillstånd
dessförinnan
skall vederbörande
vistelse i landet. Upphör anknytningen
som

regel
under

ur landet. Det sker en återkommande
varaktighet.
två år av familjeanknytningens

utvisas

var sjätte månad
Förfarandet
med den upp-

prövning

är inte lagreglerat utan grundar sig på en praxis
invandringsprövningen
för
förhindra
har
tillkommit
att äktenskap ingås eller samboförhållanden
att
som
här i
för någon att få uppehållstillstånd
etableras enbart i syfte att underlätta
och
regering se
landet. Praxis grundar sig dock på olika uttalanden av riksdag

skjutna

Invandrings- och flyktingpolitiden av riksdagen godkända propositionen
ken, prop. 1983/84: 144 s. 73 ff.. I det följande beskrivs hur tillämpningen
av
kan te sig för en kvinna som utsätts för
den uppskjutna invandringsprövningen
våld av sin make/sambo.

bl.a.

om att män i Sverige genom förmedlingshit
kvinnor
från olika länder, främst från Polen,
tar
och Thailand.
Denna "kvinnoimport"
sätts ofta i samband med

Gång på gång förekommer
firmors

betalda

Filippinerna

uppgifter

försorg

kvinnoKvinnojourer,
invandringsprövningen.
systemet med den uppskjutna
organisationer
men även socialtjänsten har under årens lopp visat på de negativa
eftersom den gör det
konsekvenserna
av den uppskjutna invandringsprövningen,
möjligt för en man att upprepade gånger ta hit kvinnor
som han utsätter för
har av rädsla för att bli utvisade tvingats välja
henne.
under den tvååriga prövotiden stanna hos en man som misshandlar
kommuner
har under
i storstäderna
och i invandrartäta
Kvinnojourerna
misshandel.

Många

kvinnor

senaste åren rapporterat
en kraftig
grund som söker sig till jourerna

att
de

ökning av antalet kvinnor med invandrarbakPå
på grund av att de blivit misshandlade.

med utländsk bakgrund upp till hälften av alla dem
utgör kvinnor
till
jouren,
söker
sig
även
om man på andra håll mera sällan möter invandsom
för kvinnor
Jourhemmet
rarkvinnor.
Som exempel kan nämnas det kommunala
med uti Göteborg som år 1993 bland sina boende hade 52 procent kvinnor

vissa ställen

länderna,
korn från de nordiska
Ca 10 procent av kvinnorna
10 procent från övriga Europa och drygt 30 procent från länder utanför Europa.
beaktas utgjorde de
När även statistiken
över telefon- och jourverksamheten

ländsk

härkomst.

Vissa

utländska
Någon

kvinnornas
officiell

särskilt

utsatta

kvinnor
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andel 29 procent.
som kan belysa omfattningen

statistik

kvinnor
av invandrade
som blir offer för våldsamma män finns inte. Som framgått av tidigare avsnitt
har integritetsfrågorna
anförts som skäl mot en regelbunden
redovisning
av
statistik kring brottsoffer
individer.
som
En kvinna

som vill flytta till Sverige för att sammanbo med en svensk man
eller en utländsk man som är bosatt här måste ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd vid en svensk utlandsmyndighet
i sitt hemland. Om tillstånd inte bevil-

jats före ankomsten
dock

till

Sverige får hennes ansökan

förekommit,

inte bifallas.

Undantag

har

vid

långt framskriden
graviditet.
Utlärmingslagens
t.ex.
krav på ansökan före ankomsten är för närvarande föremål för en över-

strikta

syn. Ändringarna tar dock i huvudsak sikte på asylsökande.
Efter inhämtande
från kvinnan inhämtas motsvarande
upplysav upplysningar
ningar från mannen i Sverige, i regel av polismyndigheten
på hemvistorten.
Utredningen
syftar till att utröna hur allvarligt
menad anknytningen
är. Det är
sedan Statens
parterna
oseriöst

invandrarverk

har lämnat
avslås

som prövar

motstridiga

kvinnans

uppgifter

kvinnans

ansökan.

eller förhållandet

Visar

det sig att

eljest framstår

som

ansökan

om uppehållstillstånd.
regel för hur etablerad den åberopade anknytningen

Någon generell

skall vara
finns
inte.
stället
bedöms
I
utifrån
anknytningen
ges
den kunskap och de erfarenheter
Invandrarverket
har
i
seder
och
fråga
som
om
bruk i olika kulturer.
innan

det första

tillståndet

Om kvinnans

ansökan beviljas, får hon som regel ett första uppehållstillstånd
Sedan delegerat
Invandrarverket
till polismyndigheten
att
sex månader.
besluta om tre på varandra följande sexmånaderstillstånd,
under förutsättning
består. Permanent uppehållstillstånd
att anknytningen
ges vanligen efter det att
för

anknytningen

har bestått

i två år. Om det finns

beviljas
nent uppehållstillstånd
fattas av Invandrarverket.
Om anknytningen
kvinnan

anknytningen
sammanlevt

tillämpas

från början

gemensamma
Beslut om permanent

före prövotidens

upphör

i normalfallet

tidigare.

återvända
varit

till

sitt

utgång skall,
hemland.

seriös eller inte. Kravet

Detta

barn kan permauppehållstillstånd

som framgått

ovan,

gäller

oavsett om
på att kvinnan skall ha

med mannen i minst två år för att få permanent
dock inte helt strikt, utan i vissa fall kan kvinnan

uppehållstillstånd
tillåtas

stanna här

ändå.
Ett skäl att få stanna här kan vara att kvinnan utsatts för misshandel eller annat
från marmens sida. En förutsättning
är därvid att kvinnan kan styrka att
hon varit utsatt för våld. I regel krävs att misshandeln
har polisanmälts eller att

våld

kvinnan
från

kan förete

läkarintyg

på misshandeln.

I praxis har också godtagits

intyg

Det förhållandet
tvingats bryta upp ur
t.ex. en kvinnojour.
att kvinnan
förhållandet
därför
emellertid
enligt praxis inte
att hon misshandlats
anses
skäl
för
kvinnan,
oberoende
andra
faktorer,
utgöra
skall få stanna
ensamt
att
av
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särskilt

Vissa

utsatta

kvinnor

även andra omständigutan i varje enskilt fall måste det föreligga
skulle möta
kan vara att kvinnan
Exempel
på sådana omständigheter
återvända
till sitt
hon
tvingas
social
svårigheter
mycket stora
natur om
av
gemensammabarn,
har
att
hemland.
Av betydelse kan även vara att parterna
barnet är svensk medborgare,
att fadern har del i vårdnaden om barnet eller har
i Sverige,

heter.

och aktivt utövar umgänge med det, att kvinnan separerat från manutgång eller att kvinnan fått en fast etableendast
kort tid före tvåårstidens
nen
arbetsmarknaden
ring
m.m. I varje enskilt fall görs sedan en sammanvägning
faktorer.
alla
relevanta
av

tillerkänts

praxis
mot Invandrarverkets
av bl.a. kritik från allmänheten
1993
december
verket
i
genomförde
misshandlats
när det gäller kvinnor som
en
verket att dess praxis successivt blivit
Vid denna konstaterade
s.k. praxisdag.
allt strängare i fråga om vad som, vid den första prövningen av en ansökan om
är seriöst. Beviskrakrävs som bevisning för att förhållandet
uppehållstillstånd,
Med

anledning

från riksdag och
de motivuttalanden
ven ansågs knappast längre motsvara
Efter
invandringsprövningen.
regering som ligger till grund för den uppskjutna
praxisdagen har därför en återgång skett till en liberalare praxis vad gäller den
dock

att få bosätta sig i Sverige. Detta har
större tyngd vid uppföljningen
lägger
följd att myndigheterna
av
riskerar
att vägras
något som i sin tur medför att flera kvinnor

prövningen

första

fått till

förhållandet,

av kvinnans

ansökan

prövningarna.
utredde för några år sedan på
DO
diskriminering
etnisk
mot
uppdrag behovet av åtgärder för att hindra att män i Sverige genom
regeringens
betalda försorg tar hit kvinnor från andra länder och sedan
förmedlingsfirmors
för våld. I sin rapport till regeringen med anledning
utsätter kvinnorna
av

uppehållstillstånd

vid de efterföljande

Ombudsmannen

diarienummer
DO:s
Uppdrag rörande oetisk kontaktförmedling
DO att han inte funnit belägg för att sådan
redovisade
IP 1509/88
i någon
bl.a. i massmedia skulle förekomma
kontaktförmedling
som beskrivits
behov
ansåg DO, inte något
Det förelåg därför,
av
betydande utsträckning.

uppdraget
264-88

sådan förmedling.
för att förhindra
män som sätter i
DO andra åtgärder beträffande
övervägde
avstånd
från tanken
DO
kvinnor till Sverige.
tog
en
system att "importera"
på grund av anknytning
i ärenden om uppehållstillstånd
strängare granskning
i
och avvisade även tanken på en särskild registrering
av anknytningspersoner

särskilda

åtgärder

I sin rapport

som var kritisk mot det sätt på vilket praxis med den
upplöses på grund
tillämpas när förhållanden
uppskjutna invandringsprövningen
framställde
ett önskemål om ändrad praxis. Enligt DO borde
av misshandel,
utvisning tillämpas endast om det kan påvisas att det faktiskt varit fråga om ett

utlänningsärenden.

DO,

skenförhållande.
Även Invandrarverket

olika

åtgärder för att komma

till

rätta med

från
som ligger i att vissa män sätter i system att ta hit kvinnor
länder och sedan utsätter dem för våld. I en rapport till regeringen år

det problem
andra

har övervägt

Vissa

särskilt

utsatta

kvinnor

353

1992 med anledning

Kvinna och invandrare
av ett regeringsuppdrag
- rapporten
Invandrarverket
sålunda att åtgärder borde vidtas för att förebygga
En sådan
att utländska kvinnor lockas till Sverige under falska förespeglingar.
åtgärd, menade verket, skulle kunna vara att polisen vid sin utredning
av an-

påtalade

knytningsfall
regeringen

införskaffar

regelmässigt

Invandrarverket

på mannen.
ett polisregisterutdrag
i denna fråga genom att i en skrivelse
begära utökade möjligheter
att få tillgång

har återkommit

i november

1993

till
till

i kriminaloch polisregister
för att ta detta
om innehållet
i handläggningen
ansökningar
uppehållstillstånd
på grund av
av
om
Denna begäran återkom i verkets anslagsframställning
för bud-

utdrag/upplysningar
i beaktande

anknytning.

1995/96.

getåret

framställningen,

Ett alternativ

härtill

skulle,

enligt

Invandrarverket

i anslags-

kunna vara att verket för ett register över de män som kvinnorI den sistnänmda framställningen
anförde Invandrarverket
även

na refererar till.
att den anser att regeringen

bör överväga

om kontaktförmedlingarnas
på sistone.

verksamhet

om det finns skäl att aktualisera frågan
som, enligt verket, verkar ha accelererat

8 § lagen 1963: 197 om allmänt kriminalregister
får Invandrarverket
del
från
det
handlar
registret
när
utdrag/upplysning
ta
av
om "beslut om frihetsberövande åtgärd" enligt utlänningslagen.
Enligt 3 § 1 lagen 1965:94
om polisinnehåll
också
register m.m. kan Invandrarverket
i
utdrag/upplysning
om

Enligt

lnvandrarverkets

polisregister.

är, till skillnad

rätt enligt polisregisterlagen

från

vad som gäller enligt lagen om kriminalregister,
inte begränsad till vissa typer
begäran bereds för närvarande i regeringskansliet.
av ärenden. Invandrarverkets

Äldre

14.3

kvinnor

och

kvinnor

med

funktionshinder
Under

de allra

drabbar

äldre

också riktats mot våld som
senaste åren har uppmärksamheten
människor
i deras eget hem. Övergrepp mot en gammal kvinna
skäl vara svårare att upptäcka än övergrepp
ett
mot exempelvis

kan av flera
eller en förvärvsarbetande

barn

kvinna.

Gamla

som utsätts för
med förövaren
och har

människor

i hemmet lever oftast isolerade tillsammans
övergrepp
få kontakter
med andra människor.
Det är också först

under den allra senaste
det
har
fram
medvetenhet
för kvinbörjat
växa
som
en
om svårigheterna
med
olika
för
våld
i
sina
instituhandikapp
hem
eller
slag
utsätts
på
nor
av
som
tioner.
På andra håll, såsom i Canada och USA, har man uppmärksammat
tiden

problemet

avslöja

något tidigare,
sådana övergrepp

I de sammanhang

och man arbetar även där för bättre metoder att kunna
och för bättre stöd
de offer som upptäcks.

där våld mot äldre och handikappade har studerats har inte
fokuserats
särskilt.
Som framgår nedan visar dock olika

våld mot kvinnor
undersökningar
när det gäller äldre att kvinnor

oftare än män är offer för våldet.
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Vissa

När

särskilt

det gäller

utsatta

äldre

kvinnor

på regeringens
Uppdraget redovisades

har Socialstyrelsen

uppdrag

kartlagt

och

förra året i rapporten
SoS-rapport
isberg
på
vi
ett
toppen
- ser
förekomsten
angående
undersökning
bl.a.
redovisas
av
1994: l. I rapporten
en
tillfrågats
hade
vården
inom
våld mot äldre. Det var framför allt personal
som
försöka ge en
undersökningen
med
hjälp
ville
Man
erfarenheter.
sina
av
om
65 år, vem eller vilka
beskrivning
av olika typer av våld mot personer över
till
och orsaken
övergreppen
begår
anhöriga eller familjemedlemmar
som
för
övergrepp,
visade att kvinnor är mest utsatta
Undersökningen
övergreppen.

beskrivit

äldres utsatthet

Övergrepp mot äldre

och att orsakerna

för våld.

i hemmet

till detta är flera.

att majoriteten av förövarna
son som begått övergreppet.

Socialstyrelsens

undersökning

visade också

var män. I många fall var det äkta maken

eller

en

i nära samarbete med en
med Socialstyrelsens
rapport har bedrivits
för omvårdnadsforskfrån Institutionen
forskare som nyligen, i en avhandling
redovisat resultaten av enkäter och intervjuunderning vid Umeå universitet,
allmänläkare
till
vårdpersonal som distriktssköterskor,
sökningar som riktat sig
äldre
Britt-Inger
våld
mot
och hemtjänstpersonal
av
om deras erfarenheter
Saveman, Formal Carers in health care and the social services witnessing abuse
Arbetet

of the elderly

in their

homes,

Umeå

universitet,

1994.

De gjorda

undersök-

ett stort behov av kunskaper
ningarna pekar på att det hos vårdpersonalen
våldet mot äldre för med sig.
om hur personalen bör hantera de svårigheter som
från
Socialstyrelsen redovisar i den nämnda rapporten även en del erfarenheter
finns

proDär har man tidigare än i Sverige uppmärksammat
våld
inriktning
på
med
projekt
olika
flera
blemet våld mot äldre. I Norge har
i en bok
från de projekten har resulterat
Erfarenheterna
mot äldre bedrivits.
Övergrepp
S. Johns,
mot äldre Hydle
som även utgivits på svenska
stängda dörrar och knutna nävar - om misshandel i hemmet, Studentlitteratur,
i
Lund 1993. I Finland började man år 1979 inrätta skyddshem för familjer
krissituation
i
ett
människor
är
en
kris. Ett skyddshem skall kunna erbjuda
som
År 1990 grundades en
tryggt boende och även ge dem stöd och vägledning.
särskild
skyddshemsförening för åldringar. Föreningen har en egen telefonNorge

och Finland.

jourverksamhet.
och Canada har man sedan 1970-talet engagerat sig i den problematik
Undersökningar
av
av bl.a. omfattningen
mot äldre medför.
som övergrepp
sådana övergrepp och andra studier finns därifrån. På flera sjukhus både i USA
läkare och
utbildade
team av sjuksköterskor,
och Canada har man särskilt
äldre
våld
fall
de
mot
socialarbetare
som man får känneav
som arbetar med
för
riktlinjer
utarbetat
flera håll också
Där har man
dom om i vårdarbetet.
och förslag till åtgärder som kan vidtas.
identifiering
av övergrepp
särskild lagstiftning
finns
i
USA
delstater
I många
som innebär en skyldighet
och funktionshindrade.
äldre
vanvård
och
fall av misshandel
av
att rapportera
Rapportering sker till en statlig organisation, Adult Protective Services. UppI USA

Vissa

giftslärnnaren
De utsatta

telefonlinje

särskilt

utsatta

kvinnor

får vara anonym, och en utredning skall inledas inom 24 timmar.
kan själva vända sig direkt till organisationen,
som har en gratis
öppen dygnet runt för att motta rapporter om övergrepp.

Socialstyrelsen
äldre.

Många

håller

vikten

föreslår

i sin rapport olika åtgärder för att motverka våld mot
syftar till att öka kunskaperna i ämnet. Man frami arbetet för
organisationer
av att kunna engagera olika frivilliga
våld mot äldre. Stöd och avlastning till anhöriga som vårdar äldre
av förslagen

att motverka
och sjuka familjemedlemmar

lyfts fram som viktiga åtgärder för att förebygga
av krisgrupper och/eller särskilda kontaktpersoner för äldre. Samtalsgrupper för utsatta äldre förespråkas också. Socialstyrelboende för gamla märmisen pekar även på att det behövs resurser för tillfälligt
våld.

Man förordar

skor,

något

inrättandet

för äldre är ett annat
som i stort sett helt saknas i dag. Telefonjour
i rapporten.
konstaterar
Socialstyrelsen
inte finns någon
att det i nuvarande lagstiftning
skyldighet att anmäla övergrepp mot äldre, och det är enligt styrelsen oklart om

förslag

behövs. Socialstyrelsen
en sådan lagstiftning
anser dock att det finns skäl att
utreda behovet av en sådan skyldighet
för personal som arbetar med gamla
märmiskor.
Som framgått

ovan är det först på senare tid som man har börjat tala om överriktar
sig mot personer med jysiska och psykiska funktionshinder.
grepp som
Det finns anledning att här nämna några projekt som pågår.
Kvinnor
Projektet
och handikapp arbetar sedan år 1989 inom den svenska

handikapprörelsen.

I projektgruppen

kapporganisationer,

man
och organisationer.

myndigheter
informationsblad
situationen

och

för

dessa kvinnors

har

ingår representanter
från ett 20-tal handikontaktlänkar
med intresserade
I arbetet ingår att ordna seminarier,
ge ut
utvecklat

och temarapporter.
startades för att belysa
Projektgruppen
kvinnor
med funktionshinder
och stimulera
forskningen
om
villkor

Allmänna

arvsfonden.

Inför

den internationella

inom

olika

områden.

Projektet

bedrivs

med stöd från

kvinnodagen år 1993 valde Kvinnor
och handikapp
Våld mot handikappade flickor och kvinnor.
Målet
som tema för en diskussion
för diskussionen
förutom
den
internationella
uppmärksamma
kvinnoatt
var,
dagen, att synliggöra
och söka kunskaper om funktionshindrade
flickors
och
kvinnors
utsatthet,
förslag till förbättringar
i livssituationen
att formulera
för
berörda

kvinnor

Anförandena

och att erbjuda
från diskussionen

möjlighet

till informationsutbyte

har sedermera

och kontakter.

publicerats.

Två andra projekt, som tar upp sexualitet och sexualbrott
och där situationen
för personer med funktionshinder
skall belysas, kan också nänmas. Riksförbundet för Utvecklingsstörda
Barn, Ungdomar
och Vuxna FUB,
bedriver
ett

projekt

där man avser att belysa även frågan om sexuella övergrepp mot persomed
psykiska funktionshinder.
Neurologiskt
Handikappades Riksförbund
ner
NHR
bedriver i samarbete med Riksförbundet
för sexuell upplysning RFSU
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särskilt

kvinnor

utsatta

sexualitet och som, enligt uppgift,
ett projekt som tar upp funktionshindrades
sexuella övergrepp
mot personer med funktionshinder.
även innefattar
där
och FUB har nyligen hållit ett seminarium
Handikappombudsmannnen

belystes.
aspekter av våld mot personer med psykiska funktionshinder
kännedom
får
innehåll
vårdpersonal
när
Särskilt uppmärksammades arbetsrättens
gör sig skyldig till övergrepp.
vårdpersonal
när
även
sådana
övergrepp,
men
om

olika

14.4

Tonårsflickor

4 Något om bakgrunden till våld mot kvinnor påtalat nödvänhos allmänheten
om det våld som förekomdigheten av att öka medvetenheten
talat
även
Vi har i det sammanhanget
om vikten av att barn
mer mot kvinnor.
att
och ungdomar i skolan ges kunskaper som kan öka deras förutsättningar
där män inte använder våld för att
relationer,
utveckla
jämställda
i
livet
senare
är det
I dessa sammanhang
upprätthålla förlegade mans- och kvinnoroller.
kvinnorna.
och
de
unga
särskilt viktigt att uppmärksamma tonårsflickorna
med high
från USA och Canada, baserade på intervjuer
Undersökningar
Vi har i Kapitel

school-

och collegestudenter,

har visat

att tonårsflickor
har personliga

och unga
erfarenheter

i

kvinnor

av att ha
sådant våld och inte

än man trott
mycket större utsträckning
utsatts för övergrepp,
men också att de har en tolerans inför
sällan är benägna att lägga ansvaret på sig själva om de utsätts för övergrepp.
ett begrepp som även börjat
Man talar i USA och Canada om "dating violence",
sexuell men också psykisk
och
fysisk
beskriva
for
övergrepp
här
användas
att
av
gjord i Canada
undersökning
En
flickvärmer.
art som unga män begår mot sina
har sålunda visat att 22 procent av de intervjuade unga kvinnliga universitetsinstämde i påståendet att en flicka har sig själv att skylla om hon,
studerandena

sin pojkvän, och han sedan, genom våld
genom kyssar och smek, hetsar upp
eller hot, sexuellt utnyttjar henne. Av de intervjuade pojkarna hade 31 procent
i Sverige har bekräftat
Personal vid ungdomsmottagningar
samma inställning.
inte heller är ovanlig hos flickor och pojkar i vårt land.
att en sådan inställning
även här. I
med s.k. dating violence har börjat uppmärksammats
Problemet
relationer
våld
i
projekt
särskilt
bedrevs för några år sedan ett
om
Göteborg
läromedel
Särskilda
riktat till framför allt ungdomar i skolornas avgångsklasser.
Bl.a. framställdes
en videoñlm
togs fram för informationsverksarnheten.
användes
med en lärarhandledning
Prinsen och prinsessan - som tillsammans
för att skapa en dialog med eleverna. Flera kvinnojourer
som en introduktion
Inom ramen
i skolorna.
bedriver upplysningsverksamhet
om våld mot kvinnor
för projektet

Myndighetssamarbete vid kvinnomisshandel

att öka skolhälsovårdens
kvinnor.

medvetenhet

och kunskaper

har initiativ
när det gäller

tagits för
våld

mot

Vissa

14.5

Kvinnor

med

särskilt

utsatta

kvinnor
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missbruksproblem

kvinnor
kvinnor
som
som är särskilt utsatt är missbrukande
och
socialinte
hos
Dessa kvinnor
kvinnojourerna,
tas
emot
tjänsten anser att dessa kvinnor är särskilt svåra att motivera till kontakt. Det
missbrukarvården
inte uppfattar eller
finns en risk att man inom den traditionella
till att de hamnat
förstår de erfarenheter
kvinnor
har
och
har
bidragit
som
som
En arman grupp
utsätts för våld.

i ett missbruk.
från antagandet att kvinnors
Man utgår i stor utsträckning
väg
in i och ut ur missbruk ser likadan ut som mäns. Undersökningar
har dock visat
i mycket högre utsträckning
än männen varit utsatta för fysiska,
att kvinnorna
och sexuella

psykiska

övergrepp.

och institutioner
som är anpassade
av särskilda behandlingsprogram
och sedan några år tillbaka
för kvinnors behov och villkor har uppmärksammats,
Behovet

har särskilda

behandlingshem

behandlingsprogramrnen

lingen

baseras

för kvinnor

med enbart

några håll i Sverige.

utvecklats

kvinnokollektiv,

anpassade efter kvinnors

på det faktum

att kvinnor

kvinnlig

Vid

speciella behov,

och män lever

personal,

s.k.

kvinnokollektiven
under

är

och behandolika

villkor.

att arbeta med den särskilda problematik
som
Kvinnoleds
Stiftelsen
utgör. Den s.k. Fröjagruppen,
som
av
forum,
inom detta område och arbetar bl.a.
är en särskild utvecklingsgrupp
med metod- och teoriutveckling.

Härigenom

ökar förutsättningarna

kvinnomisshandel

med blandmisshar besökt ett hem för kvinnor
med ett for dem särskilt anpassat behandlingsprogram,
nämför Ronnja är det kommui Ronneby. Huvudman
ligen Ronnja behandlingshem
Kvinnovåldskommissionen

bruksproblematik

nala Vårdförbundet

i Blekinge.

Behandlingen

på Ronnja

sker på frivillig

basis

varierar mellan sex månader och två år. En majoritet av kvinnoroch vårdtiden
har varit utsatta för misshandel och andra
na som vistats på behandlingshemmet
har varit utsatta både som barn och vuxna. Man
Många kvinnor
övergrepp.
och att återskapa en
hos kvinnorna
med att återupprätta
självrespekten
identitet
hos dem. Kvinnor
med missbruksproblem
kvinnlig
ges sålunda inkvinnoinriktat
perspektiv
från
dividuell
vård och behandling
utgår
ett
som
mer
liv.
och socialt självständigt
och som leder till möjligheter
att leva ett drogfritt
arbetar
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kvinnor
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Kvinnovåldskommissionens

14.6

och

överväganden

förslag

Några grupper är särskilt sårbara när de utsätts för våld. Vi har belyst
äldre kvinnor
med invandrarbakgrund,
för kvinnor
något av situationen
kvintonårsflickor
och kvinnor med funktionshinder,
samt missbrukande
nor som utsätts för våld.
En angelägen fråga är hur man skall lösa problemet med uppehållstillstånd i Sverige för en utländsk kvinna som här i landet utsätts för våld
invandringsav sin man. Till följd av en praxis med s.k. uppskjuten
att utvisas härifrån
om hon bryter upp från
rättstillmannen, trots att han utsätter henne för våld. Den nuvarande
Vi föreslår
därför
att
är enligt vår mening oacceptabel.
lämpningen
skall
sina
våld
för
män
kvinnor
utsätts
frågan hur invandrade
av
som

prövning

riskerar

kvinnan

kunna tillförsäkras
ning.
Invandrarverket

uppgifter

rätten

att

stanna här i landet utreds

har hos regeringen

ur kriminal-

eller

i särskild

begärt att man skall få tillgång till
beträffande
mannen, när man
för en kvinna som kommit till Sveri-

polisregister

frågan om uppehållstillstånd
ge som en s.k. snabb anknytning. Vi anser att Invandrarverkets
är rimlig.
Socialstyrelsen har i en rapport om våld mot äldre föreslagit

prövar

om en informationsskyldighet
niskor

skall utredas.

ord-

för personal

som arbetar

Vi delar Socialstyrelsens

begäran

att frågan
med gamla män-

uppfattning.

Vi förutsätter

vid misstanke om våld mot äldre
att frågan om en anmälningsskyldighet
i samuppmärksammas
även mot psykiskt funktionshindrade
- men
socialtjänstlag.
förslaget
band med beredningen
om en ny
av

såväl latent som genomfört,
och hot mot kvinnor,
är utbrett och är inte
förevarande
kapitlet har vi valt
begränsat till särskilda grupper i samhället. I det

Våld

att fokusera några grupper som kan anses särskilt sårbara. Deras sårbarhet har
samband med att de ofta saknar ett socialt nätverk eller på annat sätt lever mer
kulturella
kan ha samband med kvinnornas
isolerade
än andra. Sårbarheten
de grupper som
tar upp här kan nämnas ensamDessa uppmärksammades
av Våldskommissioundersökningar,
för
våld.
Senare
särskilt
utsatt
av
nen som en grupp som var
har bekräftat denna uppgift.
bl.a. Statistiska
centralbyrån,
I de tidigare kapitlen har vi lagt fram förslag på en rad områden som på olika

bakgrund

eller ålder.

stående mödrar

Utöver

med små barn.

särskilt

Vissa
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kvinnor

att motverka våld mot kvinnor,
att avslöja det dolda våldet och att
för
våld.
stödet för kvinnor
Det är nödvändigt att de som
som utsätts
även när det gäller förekomsten
är särskilt sårbara får speciell uppmärksamhet
sätt syftar till

förbättra

av våld. Våra överväganden
några få, speciella frågor.

och förslag

i detta avsnitt

har vi dock begränsat

till

med uppehållstillstånd
i
fråga är hur man skall lösa problemet
för en utländsk kvinna som här i landet utsätts för våld av sin man. Till
riskerar
kvinnan
invandringsprövningen
att utvisas
av den uppskjutna

En angelägen

Sverige

följd

om hon bryter upp från maxmen, trots att han utsätter henne för våld.
om man i praxis numera tar viss hänsyn till att en kvinna har misshandolöst. Vi saknar i dag kunskap om i vilken utlats är problemet fortfarande
sträckning kvinnor utvisas därför att deras anknytning till en man har upphört

härifrån
Även

anser att den statistik som förs över invandringen,
förhållanden
i Sverige bör vara utformad på ett
och invandrarnas
utvandringen
Vi
sådant sätt att den ger kunskap om den uppskjutna invandringsprövningen.
inom

Vi

tvåårsperioden.

i sammanhanget.
om det ansvar som åvilar Invandrarverket
olika åtgärder
3 Problemets
omfattning
har vi föreslagit
I Kapitel

erinrar

Vi saknar i dag uppgifter

kriminalstatistiken.

förbättra
invandrade

kvinnor

blir

offer

Enligt

för våldsbrott.

för

att
om i vilken utsträckning
bör även
vår uppfattning

ur statistiken.
och rättstillämpning
Vi anser det oacceptabelt att vi i dag har en lagstiftning
våld,
därför
att de riskerar att
att under lång tid acceptera
som tvingar kvinnor
med den man som utsätter
utvisas ur landet om de bryter upp ur förhållandet
sådana uppgifter

kunna utläsas

i vart fall att
Förslag har lagts fram som syftar till att förhindra
kvinnor,
för
våldsbrott
flera
har
dömts
på nytt
tidigare
gånger
män, som
mot
önskat Ökade
från andra länder. Sålunda har Invandrarverket
tar hit kvinnor

dem för våld.

möjligheter
kriminali beaktande

anknytning.
ningar

för

möjligheter
blemet

i i
upplysningar
om innehållet
i
dessa
kunna
uppgifter
för
ta
att
mannen
på grund av
i handläggningen
av ansökningar
om uppehållstillstånd
förutsättVissa
Invandrarverkets
rimlig.
begäran
Vi anser att
är
Ökade
av registren torde redan föreligga.
en sådan användning
i nu nämnt avseende löser dock inte hela proför Invandrarverket
till

att få tillgång
och polisregister

utdrag

ur eller

beträffande

med den uppskjutna

vid sådana snabba anknyt-

invandringsprövningen

ningar som här är i fråga. Enligt vår bestämda uppfattning bör man tänka om
i hithörande
tillämpning
när det gäller den uppskjutna invandringsprövningens
situationer.

Huvudregeln

avgöra om hon vill
misshandel.
Invandrings-,
enden
erfarit

bör,

enligt

stanna i Sverige,

flykting-

själv får
vara att kvinnan
till
har
följd av
upphört
när anknytningen
vår

mening,

och invandrarpolitiken

och genom flera olika utredningar
avser inte nu sittande utredningar

är för närvarande

föremål
att särskilt

i olika avseSåvitt vi
översyn.
en
överväga den uppskjutna

för
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kvinnor

i fall då en kvinna har utsatts för våld. Vi
om
anser att frågan har stor vikt. Enligt vår mening bör det också övervägas
vid snabba anknytningar
med uppskjuten invandringsprövning
inte förfarandet

tillämpning

invandringsprövningens

Vi föreslår

bör lagfästas.
utreds

av sina män skall
i särskild ordning.

Äldre

kvinnor

kvinnor
att frågan hur invandrade
som utsätts
rätten att få stanna här i landet
kunna tillförsäkras

därför

för våld

och kvinnor

med psykiska

att kunna ta tillvara
när de utsätts för brott. Sexuella

andra när det gäller
utsatthet

en särställning.
funktionshinder
på grund av
upplever
följd att kvinnorna
instanser i samhället.

sammanhang

funktionshinder

utsatta än
stor är deras

är mer
Särskilt

sina rättigheter.

och annat våld intar i dessa
Möjligheterna
att beivra brott är små när kvinnor
inte själva kan föra sin talan. Detta får i sin tur till
övergrepp

sig som chanslösa

inför

myndigheter

och andra

om att en äldre eller funktionshindrad
är ofta
Personal
kvinna kan ha utsatts för övergrepp.
som misstänker övergrepp
rådvill hur den skall hantera situationen.
saknas skyldighet för vårdpersonal
att anmäla överI nuvarande lagstiftning

Vårdpersonal

får inte sällan kännedom

kvinnor
grepp mot andra än barn. Vi har i Kapitel 10 Sekretessen och våld mot
sekretess
med
den
stränga
sammanhänger
olika
frågor som
övervägt
som råder
nämnda
kapitlet
har
i
det
Vi
och hälso- och sjukvården.
inom socialtjänsten
också föreslagit

nal,

av denna sekretess. I dag kan vårdpersoen viss uppmjukning
gäller, lämna
sekretessen
förmån
till
vilkens
den
av

medgivande

utan

misstanke om
som skyddas av vårdsekretess till polis och åklagare vid
brott, endast när det för brottet är stadgat fängelse i minst två år. Enligt vårt
inte hindra att uppgifter lämnas vid ytterligare
förslag skall vårdsekretessen
11
allvarliga
brott. Vi har vidare i Kapitel
och
mycket
särskilt
angivna
några

uppgifter

och våld mot kvinnor föreslagit
att en ny straffbestämmelse
straffbestämmelsen
Den nya
tar sikte på våld
skall införas i 4 kap. brottsbalken.
relationer.
Syftet med de
i nära
allt kvinnor
och andra övergrepp
mot framför
allt
är att det skall bli lättare att beivra framför
av oss föreslagna lagändringarna
införa
Vi
har
övervägt
även
anhörig.
att
nära
våldsbrott
en
begås
mot en
som
socitill
anmälan
göra
och
sjukvårdspersonal att
bl.a. hälsoskyldighetför
en
altjänsten när de får kännedom om att en vuxen kvinna är utsatt for våld och
Brottsbalksbrotten

kan behöva

Socialstyrelsen
personal

med gamla människor

bör utredas.

Vi har förståelse

för

Vi förutsätter
att frågan om en anmälningsskyldigäldre
även mot psykiskt funktionshindravåld
mot
om
- men
beredningen
med
samband
i
uppmärksammas
av förslaget om en ny soci-

Socialstyrelsens

-

har

som arbetar

het vid misstanke
de

skäl härför.
hjälp. Vi har dock inte funnit tillräckliga
för
informationsskyldighet
frågan
föreslagit
att
om en

socialtjänstens

altjänstlag.

uppfattning.

Vissa

särskilt

utsatta

kvinnor

har ännu inte hunnit att utveckla
unga flickor
en självkänsla och kan
lättare bli utsatta för våld. De utgör en grupp som, enligt vad vi nu
börjar förstå, också kan behöva stöd. Skolan har här ett särskilt ansvar. Skolhälsovården,
liksom den övriga elevvården,
har en central roll när det gäller att

Många

därför

tidigt

Vi har tidigare,
bl.a. i Kapitel
4 Något om
utsatta flickor.
våld mot kvinnor,
framhållit
vikten av att barn och ungdomar
att senare i livet utveckla jämställges kunskaper som ökar deras förutsättningar
da relationer
där män inte använder våld. Vi har även betonat att skolan aktivt

upptäcka

bakgrunden

till

måste verka

for att våldet

Det är
mot kvinnor och flickor belyses i skolarbetet.
under
sin
skoltid
utveckla
möjlighet
att unga flickor
att
ges
en
stark självkänsla
och bli medvetna om att de har rätt att sätta egna gränser.
På många platser i landet finns särskilda ungdomsmottagningar
som med en
bred kompetens arbetar för att tidigt upptäcka och försöka åtgärda ungdomars
särskilt

viktigt

problem.

Man

arbetar

utåtriktat,

och behandling

sökning

till enskilda

undermen man erbjuder också rådgivning,
ungdomar. Personalen vid ungdomsmottag-

har en viktig roll att fylla när det gäller att förebygga våld mot flickor
Det är viktigt att personalen också har sådana insikter att de kan
och stödja flickor
som redan har erfarenheter
av våld och andra

ningarna

och kvinnor.

upptäcka
övergrepp.

Vi har återkommande

och hälso-

och sjukvårdspersonalen

kvinnor

möta

och flickor

dessa delar gör sig givetvis

i detta betänkande
behöver

framhållit

bättre

att socialtjänstkunskaper för att kunna

i
som utsätts för våld. Våra förslag och uttalanden
starkt gällande även i fråga om dem som arbetar på

ungdomsmottagningarna.
särskilt är samhällets resurfråga som behöver uppmärksammas
för
missbrukande
kvinnor
för
våld.
Vi
utsätts
vet i dag att kvinnor
ser
som
som
missbrukar
alkohol och andra droger ofta utsätts for våld och andra övergrepp.
En ytterligare

Ofta

lever

kvinnorna

En möjlighet

i destruktiva

för misshandlade

förhållanden
kvinnor

med män.

med missbruksproblem

att få stöd och
kan vara att få komma till ett kvinnokollektiv,
där det finns resurser att
arbeta med den särskilda problematik
utgör. Vi har i
som kvinnomisshandel

hjälp

det föregående

beskrivit

verksamheten

vid kvinnokollektiv

som i sin behandling
och väg in och ut ur missbruk

erfarenheter
tar särskild hänsyn till att kvinnors
är armorlunda
än mäns. Sådana behandlingsresurser

platser

i landet.

former

anpassad efter kvinnors

Om inte behandlingsinsatserna
vårdtidens

slut går tillbaka

tillbakagång
Såväl

till

förutom

Det behövs,

destruktiva

vård

finns

och behandling

endast
i öppna

på ett fåtal
och slutna

särskilda

behov, också en meningsfull
eftervård.
efter
upp är risken påtaglig att kvinnorna
till det liv de levde tidigare och som ofta innebär en

följs

miljöer

och relationer.

den slutna

privatiserad.

är i stor utsträckning
som den öppna missbrukarvården
med länsstyrelserna,
Socialstyrelsen har i uppdrag att tillsammans

Statens institutionsstyrelse

och Svenska kommunförbundet

planera och styra den
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kvinnor

de
samt följa upp och utvärdera
av utvecklingsarbetet
har ett särskilt
verksamheter
som kommer till stånd. Statens institutionsstyrelse
åt
tvångsvård
differentierad
och
god
tillhandahålla
det
gäller
att
en
ansvar när
för
också
vård.
Myndigheten
sådan
behöver
de missbrukare
ansvarar
som
Det
inom missbrukarvården.
och utvecklingsarbete
forskning
metodutveckling,

inriktningen

allmänna

är angeläget att de nu nämnda myndigheterna,
var och en inom sitt ansvarsomså
råde, tar hänsyn till behovet av särskilda resurser för kvinnliga missbrukare,
med
samband
har
problematik
den
kan
beakta
bättre
i
vårdarbetet
som
att man
erfarenheter

kvinnors

Länsstyrelserna
Bidrag
bl.a.

till

av våld.

anslag E 1
inom ramen för femte huvudtitelns
inom
och ungdomsvård medel för utvecklingsarbete
stimulera
komför
användas
särskilt
Medlen skall
att

disponerar

missbrukarvård

missbrukarvården.

Man bör i det sammanhanget,
munerna till att utveckla öppenvårdsinsatserna.
missbrukarvård
för
även beakta behovet av en utvecklad
enligt vår mening,
för
våld.
kvinnor
utsätts
som
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Barn

15.1

Inledning

I direktiven

till Kvinnovåldskommissionen

våld

kvinnor

mot

i misshandelsmiljöer

utifrån

sägs att kommissionen

ett kvinnoperspektiv.

Enligt

vår

skall behandla

mening

kvinnoperspektiv

inrymma även de barn som lever i misshandelsmiljöer.

första

antal misshandlade

kvinnor

i båda dessa roller.

En kvinna

är ett stort
kvinnan

påverkar

självkänsla,
reaktioner

måste

ett
För det

både hustru

och mor, och våldet
i kris, passiviserad
och med låg

har svårt

För det andra får barnets
att orka med föräldraskapet.
också konsekvenser
for modern. I värsta fall övertar sonen
faderns mönster, och modern blir föraktad och misshandlad
även

på våldet

så småningom

kvinnosyn förs på detta sätt vidare från generation
av honom. En nedvärderande
Även
till generation.
olika sätt negativt av att
en dotter påverkas givetvis
växa upp i ett hem där modern utsätts för våld. Mot bakgrund härav finns det
anledning att närmare belysa behovet av stöd till modern i hennes föräldrafunktion samt stöd och hjälp till barnen. Olika frågor som rör vårdnad och umgänge
med barn till kvinnor
är också av intresse i sammanhanget.
som misshandlas

15.2

Barn

l5.2.1

Våldets

I familjer

där modern

i familjer
påverkan

modern

misshandlas

på barnen

misshandlas

sin föräldraroll.

Föräldrarnas

som de lever
är dåligt rustad

En kvinna

energi

där

i
av fadern sviktar i regel båda föräldrarna
fokuseras på den kris
energi och uppmärksamhet
tillstånd
som lever i ett kroniskt
av skräck och oro

att tillgodose

sitt barns känslomässiga

behov.

över hustrun.
att försöka skaffa sig kontroll
därför inte se och tillfredsställa
barnens behov av trygghet
barnen försummas.
ägnas

Många

misshandlade

kvinnor

tror

inte att deras barn märkt

Faderns

tid och

Föräldrarna
och omsorg,
något

orkar
utan

av våldet.
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bara i undantagsfall

Det är dock

Den danska

familjen.

avseende

undersökning

som barnen inte märker vad som försiggår i
har gjort en
Else Christensen
och forskaren
med sina
tillsammans
kvinnohus
bott
som

psykologen
barn

har presenterats i Nordisk psykologi nr 3/90. Underavsåg 394 barn, och av dessa var det endast två procent som inte
Av barnen hade 85
närvarande
vid något enda misshandelstillfalle.

Undersökningen

mödrar.

sökningen
hade varit

skett, och ytterligaprocent någon gång befunnit sig i det rum som misshandeln
re 13 procent hade någon gång varit i närheten, så att de åtminstone hade hört
vad som hänt. Hela 35 procent av barnen hade hört eller sett att modern blev
hade upplevt att modern utsatts
hotad till livet. Samtliga barn i undersökningen
våld

för psykiskt

dagliga

- t.ex.

inslag i familjens
kan bli indragna

Barnen

att modern

till

upptakten

faderns

och nedvärdering

kontroll

av modern

- som

liv.
i våldet också
blir

misshandlad.

så sätt att oenighet om dem kan vara
undersökning
l Else Christensens

där de själva var
av barnen upplevt att våldet utlösts av en konflikt
I många fall handlade det om aggression som var riktad mot
huvudpersonen.
både barnet och modern.
modern.
Barnen upplever inte sällan att det är deras fel att fadern misshandlar
hade hälften

att det är deras ansvar att få stopp på våldet. De försöker
avleda fadern, de går emellan och ibland slår de själva sin far. I Else Christenhade nästan hälften av barnen på något sätt försökt blanda sig
sens undersökning
att de skulle försöka
i våldet. Ju äldre barnen var, desto större var sannolikheten

De känner

blanda

också

sig

En man som utsätter sin hustru for fysiskt och psykiskt våld kan förmodas se
på sina barn på samma sätt som de ser på sin hustru, dvs. som en ägodel som
Dessutom visar alla misoch bestraffas.
skall vara dem till lags, kontrolleras
för
sina
barn genom att i deras
shandlande fader brist på omsorg om och respekt
modern.
att det finns ett klart samband mellan kvinno- och
undersökning
barnmisshandel.
I en amerikansk
av 146 barn till misshandlade
varit
hälften
barnen
mödrar hade nästan
utsatta för våld av någon av förav
raporterade 28 procent att de varit utsatta
äldrarna, oftast fadern. Av flickorna
närvaro

förnedra

En rad olika

för sexuella

varit

kommit

utsatta

visar

Health
av fadern Maria Roy: Children in the Crossfire.
1988. Även Else Christensen hade i en underInc. Florida.
fram till att hälften av barnen till kvinnor
som misshandlats

övergrepp

Communications,

sökning

och misshandla

studier

for fysiskt

våld

Opvaekst

eller overlevelse.

Sikon

1988.

i misshandelsmiljöer

Barn

Barn

vars mor
dem om våldet.

ofta inte vad som händer. Ingen talar med
förträngs och förtigs våldet och utåt döljs det på

förstår

misshandlas
Inom familjen

sätt som t.ex. missbruk
sin verklighetsuppfattning

samma

aldrig

bearbeta

sina känslor

övergrepp
mot barnen. Barnen får
och de får inte heller hjälp med att
Budskapet är att våld är en privat an-

och sexuella

bekräftad,

och upplevelser.

större och starkare man
som man inte talar om. Barnen lär sig att
makt
kan
det
finns
hierarki,
utöva
samt
att
en
en hackordmer
man
framför
allt pojkarna
får lära sig att man som vuxen får använda
ning. De
tvång och våld för att uppnå sina syften. De lär sig också att kvinnor och barn
bakom stängda dörrar.
är perfekta offer, eftersom de kan misshandlas

gelägenhet
är, desto

finns i den egna familjen.
blir effektiv eftersom förebilderna
l
sin
relation
till
barnet
blir
barnets
vårdare
och
med
nära
primära
som
föräldrarnas
påverkan mycket stark. Den blir särskilt stark om barnet uppfattar

"inlärningen"

sin roll

i detta fall fadern
har makt och inflytande.
att modellen
kvinnor uppvisar ofta samma symtom
Barn till misshandlade

som de barn som
far illa av andra orsaker. Det kan gälla sömn- och ätproblem, magont och/eller
små barnen inte
huvudvärk.
Det ligger nära till hands att tro att de riktigt
och apatisk kan detta emellertid
reagerar på våldet. Om modern är ångestfylld
få mycket
bl.a.

allvarliga

lägga hinder

förutsättning
tillit,

utveckla

några positiva
och våld
Alla
bor

för

konsekvenser
normala

barnets

mellan

utveckling.

och en positiv
och deras säkerhet ständigt

självförtroende
förebilder

yngsta barnen. Detta kan
mor och barn, vilken är en
Barnen kan t.ex. få svårt att
självbild,
när de inte själva har

även för de allra

i vägen för anknytningen

undermineras

av konflikter

i familjen.

Kvinnors

Hus i Stockholm

där.

ett daghem för barn till de kvinnor som
1995:3 beskrivs
socialtjänst, FoU-rapport

driver

I en rapport Stockholms
erfarenheterna
av arbetet med 73 barn. Av rapporten framgår att barnen kunde
eller
slå, skrika, sparka, spotta, fräsa och gråta
visa ilska och aggressivitet
kunde
till
Vissa
barn
distanslösa.
De
gå
inåtvända
och
blyga.
mycket
var
vara
del
barn
för
det
främmande.
En
helst
och
visade
ingen
rädsla
som var
vem som

En del fick starka vredesutbrott
starka behov av kontroll
över tillvaron.
till den
inte stod i proportion
som kunde övergå i hysteri, och där utbrottet
faktorn.
utlösande
Barnen kunde leka på ett mycket destruktivt
sätt, och en del
tycktes njuta av det kaos som de åstadkom. Några barn hade självmordstankar,
hade

andra

visade

Under
vuxna,
och ville

tydliga

den första
vilket

tecken
tiden

kan tyda

på depression.

betedde sig de äldre barnen som små
De var artiga
att de fått ta ansvar för sina föräldrar.
sammanbitna
verkade
de
och
vissa
fall
så
lugna
lags. I

på daghemmet

gärna vara till
att personalen frestades tro att de inte tagit någon större skada av sina upplevelser. När barnen efter en tid började våga lita på personalen, kom deras känslor

upp till ytan. Det sammanhållande
kunde börja.
svåra upplevelser

"skalet"

brast,

och bearbetningen

av barnens
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Bam

gentemot både modern och fadern. Ilskan
fadern är
sig med honom
mot fadern kan paras med en vilja att identifiera
sig med
ändå den starke. Särskilt pojkar kan känna motvilja
mot att identifiera
barn har ambivalenta

Många

känslor

och sympatin för modern kan paras med ilska
den svaga, med offret. Lojaliteten
sin situation.
och förakt över hennes svaghet och oförmåga att göra något
nämnda
amerikanska
När det gäller de något äldre barnen finns den tidigare
som omfattar intervjuer med 146 barn till misshandvisar att 60 procent
i
åldern
1 1-17 år. Undersökningen
var
skolk
och
bråk. Av barnen
i
skolarbetet
grund
hade
på
problem
av
av pojkarna
Tio procent
hade 85 procent alkoholproblem,
som startade redan i 11-årsåldern.
led av kronisk sömnlöshet och sängvätning. Dessutom angavs rymning, narkotistudien

Maria

lade kvinnor.

och narkotikahandel

kamissbruk

pojkar
de blev

som hade fast sällskap
arga på dem.

15.2.2
Enligt

1988

Roy,

Barnen

för

Insatser

12 § socialtjänstlagen

samt prostitution
vara vanliga problem. Av de
när
medgav 83 procent att de slog sina flickvänner

barnen
skall socialnämnden

1980:620

eller motsvarande

och goda förhållanden.

Socialtjänsten
för att barn växer upp under trygga
Som
har således ett särskilt ansvar för barn som växer upp i misshandelsmiljöer.
och våld mot
5 Socialtjänsten
framgått i avsnittet om socialtjänsten Kapitel

verka

dock sällan att kvinnan i familjen är utsatt för
Vidare saknas ofta kompetens och resurser att arbeta med dessa
misshandel.
familjer.
Mot bakgrund härav får varken de kvinnor som misshandlas eller deras

kvinnor

upptäcker

socialtjänsten

som de skulle behöva.
Inom socialtjänstens familjerättsenhet

barn den hjälp

att bedöma
av umgänge

vara svårt
intresserad

kan problematiken

Det kan

bli uppenbar.

vad som är bäst för barnet, om fadern verkligen
är
med barnet eller om han använder barnet för att komma

barnets mor. Det kan också vara svårt att avgöra om faderns rätt till umgänge
och kanske även för barnet. Det är
med barnet medför risker för modern
är
har
till
uppgift att göra vårdnadsutredningar
viktigt att socialsekreterare
som
sällan upphör i samband med en separation.
medvetna om att våldsutövning
inledas eller trappas upp i samband med en separation. I en
där man intervjuat personal, som arbetar
pågående undersökning
och samarbetssamtal,
med vårdnadsutredningar
men även advokater och domare
i dessa mål, har man sett en generell tendens hos de intervjuade
att minimera
Tvärtom

kan våldet

engelsk/dansk

både våldets
Pearson,

År

existens

University

och dess effekter

barnen

Marianne

Hester,

Chris

of Exeter.

kvinnojourerna.

ett eller flera dygn hos
Där bodde med andra ord nästan lika många barn som kvinnor.

Kvinnojourerna

har dock, som framgått

1994 bodde

totalt

1 500 kvinnor

och

1 300 barn

av ett tidigare kapitel Kapitel

7 Frivilli-
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ga organisationer
barnen. Ett stort

och våld mot kvinnor,
inte tillräckliga
resurser att hjälpa
antal representanter
för kvinnojourerna
har förmedlat
att de
känner sig otillräckliga
när det gäller möjligheterna
att tillgodose barnens behov,
kunskaper om dessa barns speciella behov.
men även att de har otillräckliga
kunna

Under

den senaste tiden har kvinnojourernas
önskemål
kvinnornas
barn vuxit sig allt starkare.
ta sig an

därför

studiecirkelverksamhet

för att öka barnkompetensen
hos jourkvinnorna.
den fysiska miljön för de barn som vistas
Endast tre kvinnojourer
har dock någon särskild verksam-

Man har också försökt
i jourernas

om att på ett bättre sätt
Vissa jourer bedriver

bostäder.

att förbättra

het för barnen.

En är daghemmet vid Alla Kvinnors
Hus i Stockholm
och en är
i Örebro. Vid Kvinnoföreningen
mot våld i Karlskoga-Degerfors
har ett projekt, finansierat
av bl.a. Rädda Barnen pågått, i tre år. En halvtidsanställd barnskötare
har ägnat sig
barnen. Verksamheten
har bl.a. medfört att

kvinnojouren

samarbetet

med socialtjänsten

bättre strukturerad,
rutiner

vad gäller

har förbättrats,
för barnen blivit
att tillvaron
att barnen snabbare kunnat komma tillbaka till sina normala
skola och barnomsorg samt att mödrarna
fått stöd och av-

lastning.
Enligt 71 § första stycket socialtjänstlagen
bör var och en som får kännedom
i hemmet, eller annars behandlas där på ett
om att en underårig misshandlas
sådant sätt att det är fara för hans utveckling,
anmäla detta till socialnämnden.
För vissa offentliga organ och befattningshavare
vid dessa samt för vissa angivna yrkesutövare
finns enligt 71 § andra stycket en skyldighet
att göra anmälningar.

Någon anmälningsskyldighet
för kvinnojourerna
föreligger dock inte,
i
paragrafens
första
alltså
stycke
uppmaning
till
allmänheten
att till
men
ges
en
socialnämnden
anmäla
far
i
underårig
illa
hemmet.
eller motsvarande
om en
Socialtj änstkommittén
föreslår i sitt huvudbetänkande
Ny socialtj änstl ag SOU
1994: 139 en utvidgning av anmälningsuppmaningen.
Enligt förslaget skall uppockså gälla fall där det inte är klarlagt, men man har anledning att
misstänka,
gälla oavsett om
att ett barn far illa. Vidare skall uppmaningen

maningen

misstanken

gäller

förhållanden

i eller utanför

för vissa
att anmälningsskyldigheten
sålunda enligt Socialtjänstkommitténs

yrkesverksamma
hälso-

inom

och sjukvård

När det gäller

enligt

kommittén

få råd
lämnar
tens

verksamhet

förhållanden.

uppfattning
om

hjälptelefoner

skulle

föreslås

Skyldigheten

det
skall

omfatta alla personer
som är
berör
barn
och
ungdom, privat
som
verksamhet på socialtjänstens
område.

samt privat bedriven
arbetande organisationer

speciella

Dessutom

vidgas.

förslag

och deras tjänstemän

råder

det

Människor

och stöd tar sannolikt
ofta för givet
inte förs vidare till olika myndigheter,

äventyras
ställer

ideellt

privat

hemmet.

yrkesutövare

dessa organisationers

som vänder sig dit för att
uppgifter
att
som han eller hon
kommittén.
Enligt kommitanser

rådgivningsverksamhet

kunna

på särskilda
personer
som tar emot samtal från allmänheten
skulle ha anmälnings- och uppgiftsskyldighet.
Denna verksamhet

i allmänhet

inte krav på yrkeskunskap

utan utförs

ofta ideellt.

I den mån
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bör denna
för att utföra sådana uppgifter
mening inte omfattas av bestämmelserna
m.fl.
socionomer
Läkare, psykologer,
och uppgiftsskyldighet.
om anmälningsbör dock
verksamhet
som utövar sitt yrke inom ramen för organisationens
har anställd

organisationen

personal

personal

enligt Socialtjänstkommittens

omfattas

av de aktuella

anser kommittén.

bestämmelserna,

barn som växer upp i familjer där modern utsätts för våld har behov av
vården. Barnen kan behöva
inom ramen för den barnpsykiatriska
behandling
både mellan
samtidigt som relationen
hjälp med att bearbeta sina upplevelser,
Flertalet
förbättras.
far
och
barn
behöver
av dessa
mor och barn och mellan
vården har svårt att nå
familjer tillhör dock en grupp som den barnpsykiatriska

Många

kräver man från de barn- och ungdomspsykiatatt hela familjen skall medverka. Kravet på att hela familinnebär att endast ett fåtal familjer kan få hjälp.
jen skall delta i behandlingen
samverkan
med t.ex. socialtjänsten
är
rutiner och dåligt utvecklad
Bristande
och därmed
riska

hjälpa.

I allmänhet

mottagningarna

andra skäl till
Mellan
vården

åren
PBU

att barnen
1985 och
i Stockholm

inte får något stöd.
1987 bedrevs

inom

en försöksverksamhet

ramen för den barnpsykiatriska
vid Alla Kvinnors
Hus med

Projektets huvudsyften var att förbättra
av bidrag från Socialstyrelsen.
i arbetet med barn
barnens utvecklingsmöjligheter,
att finna samarbetsformer
vistades 55
och att sprida kunskap. Under projekttiden
i misshandelsfamiljer
stöd

barn på kvinnojourens

daghem.

genom insatser från olika håll samtidigt.
Barnens mödrar kontaktades och erbjöds hjälp och stöd. Efter medgivande från
kontaktades
fäderna, som också erbjöds stöd av PBU. Teamet hade
mödrarna
kontakt med barnen dels på daghemmet, dels genom enskilda samtal och lekobPBU-teamet

servationer.

problematiken

försökte

I par-och

hjälpa

barnen

familjesamtal

försökte

och stärka föräldrasamarbetet.

bearbeta
het att i samtal och lekaktiviteter
med
tillsammans
personalen
genomfördes

den äktenskapliga

man bearbeta
I terapirummet

fick barnen möjlig-

sina upplevelser.

Mamma-samtal

daghemmet.

fann att en del barn hade svåra störningar och svagt stöd hos föräldrarna,
medan andra hade goda utsikter
att med begränsade stödinsatser
försumprojektet
orsakat.
Enligt
våldet
är känslomässig
de
skador
som
reparera
hos barnen. Det främsta målet
melse det största hindret för en normal utveckling
PBU-teamet

i arbetet

med föräldrarna

var därför

att göra dem känslomässigt

tillgängliga

för

sina barn.
barn- och ungdomspsykiatrisk
sedan år 1992 en särskild
kvinnor.
misshandlade
Där arbetar en sociotill
för
barn
mottagning - Lotsen nio timmar per vecka samt en kontorsassisnom, en psykolog, en överläkare
begränsade resurser kan den inte
tent på deltid. Mot bakgrund av mottagningens
I Stockholm

finns

ta emot alla som behöver

hjälp.

Under

år 1994 togs 79 barn

emot på Lotsen.
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Verksamheten
omfattar både individuellt
stöd och gruppbehandling.
Lotsen har
haft grupper för barn i olika åldrar, men också mammagrupper.
Under år 1994
hade man individuella
samtal eller parsamtal där även 11 av 47 aktuella fäder
deltog. Av resursskäl har Lotsen dock tvingats prioritera bort fáderna. Avsikten
med Lotsen har varit att erbjuda kortvarig terapeutisk kontakt i
en krissituation
och att familjerna
sedan skulle överföras
till socialtjänsten eller de ordinarie
barn- och ungdomspsykiatriska
mottagningarna. Detta utgör dock ett problem
eftersom personkontinuitet
i dessa fall är så viktig och andra instanser än Lotsen
oftast

inte har tillägnat

familjer
familjer

sig den kunskap

där mannen är hotfull
fordras, enligt Lotsens

och metodik

som fordras i arbetet med
För att kunna arbeta med dessa
flexibilitet.
Man kan inte alltid följa

och våldsam.

erfarenhet,

en i förväg uppgjord behandlingsmodell,
okonventionella
metoder.

och ibland

måste man använda

sig av

Till ett flexibelt
arbetssätt hör också att arbeta utåtriktat
och uppsökande.
Ett
alternativ
brukar
förordas
i
sarnmanhaget är att den barnpsykiatriska
som
öppenvården
samarbetar
med kvinnojourerna
och söker upp kvinnorna
och
barnen

som bor där och erbjuder

15.2.3

dem behandling.

Kvinnovåldskommissionens

överväganden

och

förslag

Vi föreslår

att villkoren

för barn som växer upp i misshandelsmiljöer
blir
ordning. En sådan utredning bör ha en
såväl flickors
ansats och, utifrån
ta upp
som pojkars perspektiv,
frågor som rör barnens livssituation.

föremål
bred
olika

för utredning

Kvinnovåldskommissionen
situation

i familjer

i särskild

har endast mycket

kortfattat

kunnat

beröra

barnens

där barnens

Det framstår dock
mor utsätts för misshandel.
tydligt att insatserna för barnen är av största vikt. Dessa har oftast sett och hört
vad modern har utsatts för. Vissa barn blir själva utsatta för våld. Oavsett om
barnen själva är direkt drabbade av det fysiska våldet eller inte, har kvinnomisshandel

starkt negativa

effekter

barnen. En del barn upplever att de själva
skuldkänslor.
svåra
Många av barnen lever
av
med en stark ångest. Deras tillvaro
är oförutsägbar och kaotisk. Hemmet, som
skall vara en säker ooh trygg plats, blir i stället den mest otrygga platsen för
dessa barn. Fadern är en person som hotar och slår, och barnen kan inte förlita
är orsak

till

våldet

och drabbas

sig på att modern skall
själv. En del barn lever

kunna

skydda

med ett reellt

dem.
dödshot

Hon

kan

hängande

inte ens skydda sig
över sig. Hoten kan
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Barn

De allra
om att fadern skall döda modern, sig själv eller hela familjen.
mellan
sina
våld
bevittna
flesta barn påverkas därför på olika sätt negativt av att
Hur våldet påverkar barnet är beroende av många olika faktorer,
som
föräldrar.
förhållanden
och
familjens
och
kön
ålder
barnets
frekvens,
och
våldets
art
t.ex.
handla

i övrigt.
De barn som befinner sig hos en kvinnojour har ett trauma bakom sig, de har
separerat från fadern, de har brutit upp från sitt hem och bor i en främmande
om frammiljö, de har en mamma som befinner sig i kris och de vet ingenting
med
flyktinglikheter
därför
många
har
tiden. Barn som bor hos en kvinnojour
barn.
har ett stort behov av stöd och hjälp, och
som misshandlats
hand kommunens/socialtjänstens
ansvar att se till att de får det,
Inte minst torde olika
kvinnojour.
hos
befinner
sig
även i de fall barnen
en
ha betydelse i förebyggande
insatser för barnen till kvinnor
som misshandlats
syfte. En kanadensisk brottsofferundersökning
se Kapitel 3 Problemets omBarn till

kvinnor

det är i första

att barn som bevittnar våld i hemmet ofta tar efter det
mönster av aggressivt beteende som de upplevt. Sålunda visade undersökningen
risk att bli
att de kvinnor
som hade en våldsam svärfar löpte tre gånger så stor
vars svärfar inte uppvisat ett
utsatta för våld av sin partner som de kvinnor

fattning

våldsamt

visar

nämligen

beteende.

som
av dessa barns behov av stöd och hjälp och de svårigheter
för barn som
när det gäller att möta behoven, föreslår vi att villkoren
föreligger
blir föremål för utredning i särskild ordning. En
växer upp i misshandelsmiljöer
såväl
bör enligt vår mening ha en bred ansats och, utifrån
sådan utredning
Med anledning

flickors

perspektiv,

som pojkars

ta upp olika

frågor

som rör dessa barns

livs-

situation.

15.3

Vårdnad

15.3.l

Gällande

Föräldrabalkens

och

umgänge

bestämmelser

bestämmelser,

inte minst

avser frågor om vårdnad och
under de
omfattande förändringar

såvitt

med barn, har genomgått tämligen
decennierna.
De reformer
senaste
som genomförts har genomgående satt baroch
syftat till att stärka barnets rättsliga ställning
nets intresse i förgrunden
och den hänsyn som
genom att i högre grad än tidigare markera barnets behov

umgänge

ansvar för barnen har återkomEtt
mande poängterats
av syftena med den tämligen
1991
reform av regelverket som vidtogs år
omfattande
var att bana väg för en
själva i så stor utsträckning
i riktning
utveckling
som möjmot att föräldrarna
En annan
ligt skall kunna komma överens i vårdnads- och umgängesfrågorna.

bör tas till

barnet.

Föräldrarnas

gemensamma
i lagstiftningssammarthang.

Bam

i misshandelsmiüöer

utgångspunkt

för och anledning

olika

framhållits

var att reglerna skulle ge utymme
individuella
förhållanden.
Det har därvid
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till att beakta
att bedömningen
av

vad som i ett enskilt fall är bäst för ett barn inte kan göras schablonmässigt utan
måste bli beroende av omständigheterna
i det enskilda fallet.
Bestämmelserna
i 6 kap. förom vårdnad och umgänge med barn återfinns
äldrabalken.
I kapitlets
inledande paragraf slås det fast att barn har rätt till
omvårdnad,

trygghet

behandlas

med aktning

kroppslig

bestraffning

och en god fostran. Där slås också fast att barn skall
för sin person och egenart och att de inte får utsättas för
eller annan kränkande behandling.

Den som har den juridiska
vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets
personliga förhållanden
och skall se till att barnets behov blir tillgodosedda.
Vårdnadshavaren
har både en rätt och en skyldighet
att bestämma om frågor
barnets
personliga angelägenheter,
som rör
men skall i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål.

Att ha vårdnaden

om ett barn innebär

sålunda att ha det juridiska

ansvaret

för barnet.
När föräldrarna
till ett barn är gifta med varandra har de gemensamt vårdnaden om barnet. I de fall föräldrarna
inte har varit gifta med varandra har mami
regel
vårdnaden
barnet,
inte bestämt att vårdnaden
man
om
om föräldrarna
skall tillkomma
dem gemensamt. Fråga om ändring i vårdnaden kan uppkomma
i flera olika situationer.
Oftast är det dock i samband med att föräldrarna

uppstår. Om någon av föräldrarna
som vårdnadstvister
inte längre skall vara gemensam tillkommer
att bestämma vem av föräldrarna
som skall anförtros vårdnaden

separerar

begär att vårdnaden
är bäst för barnet.
skall

Rätten

kan också bestämma

bestå, bara föräldrarna

Enligt förarbetena
prop.

1990/91:8

inte motsätter

till föräldrabalkens

i ett sådant fall
det domstolen
efter vad som
vårdnaden

att den gemensamma
sig detta.

bestämmelser

om vårdnad

och umgänge

skall

gemensam vårdnad typiskt sett anses gagna barnets
inte kan gälla utan undantag.
att en sådan utgångspunkt
Sålunda uppmärksammas
även förhållanden
medför
att man, med hänsyn
som
till barnets bästa, bör frångå detta synsätt. Bl.a. ifrågasätts det
om en förälders
intresse.

motstånd

föräldern,

Det framhålls

mot att vårdnaden

skall vara gemensam
vem av föräldrarna

när rätten bestämmer

den. Man påminner

bör vara till nackdel
som skall anförtros

för den
vårdna-

i propositionen

om att en förälders motstånd mot gemensam
vårdnad kan bero på en strävan att skydda barnet mot att fara illa. Det kan
också ha sin grund i sådana förhållanden
eller ständiga
som hustrumisshandel
trakasserier
från en makes sida, dvs. förhållanden
som kan göra det svårt eller

omöjligt

med en vårdnadsform
enighet i frågor som rör barnet.
som förutsätter
framhålls
det i propositionen
i det enskilda fallet
bedömningen
att
mycket
lyhörd
och
inriktas
på de omständigheter
och
vara
noggrant

Slutligen
måste
behov

i just det fallet.
som föreligger
Det har i många sammanhang påpekats

att det är viktigt

för ett barns utveck-
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även om dessa
kan
med en av föräldrarna
vad
bedömningen
Vid
som är
försämra barnets utveckling i olika avseenden.
av
bäst för barnet skall rätten också fästa avseende särskilt vid barnets behov av en
Frågan om barnets behov av
med båda föräldrarna.
nära och god kontakt

ling att barnet har nära och goda relationer
En bristfällig
med varandra.
är i konflikt

med båda sina föräldrar

kontakt

skall

till båda föräldrarna,
kontakt

ges en särskilt

framträdande

plats

vid

av vårdnadshavare.
finns uttalanden om att inte heller nyss nämnda regel skall gälla
I förarbetena
Enbart det förhållandet
att en förälder är ovillig att låta barnet
undantagslöst.
motivera bedömningen vare sig att det
inte
kan
gärna
föräldern
andre
träffa den
skall bedömas
eller
att vårdnadshavaren
skulle röra sig om umgängessabotage
handlande
kan ha sin
förälderns
som olämplig, framhålls det. Vidare påtalas att
grund i en strävan att försöka skydda barnet från att utsättas för övergrepp eller
andra skäl som kan motivera
att
annars råka illa ut. Det kan också finnas
i
det
propositiosägs
inte bör flyttas över till den andre föräldern,
vårdnaden
de omständigutifrån
bedömas
fall
måste
varje
framhålls
det
På
att
nytt
nen.
i just det fallet.
heter som föreligger
dem
När föräldrarna
om barnet inte tillkommer
separerar och vårdnaden
förälder
den
och
barnet
mellan
som
gemensamt aktualiseras frågan om umgänge
Även i andra fall kan frågan om umgänge med barnet
inte är vårdnadshavare.
bestämmelser
ett särskilt
har enligt föräldrabalkens
bli aktuell. Vårdnadshavaren

valet

med den förälder
som inte är vårdansvar för att barnets behov av umgänge
vårdnadshavaren
skall
Vidare
så långt det är möjligt.
nadshavare tillgodoses
om inte
lämna sådana upplysningar
om barnet som kan främja umgänget,
går med på det umskäl talar emot detta. Om inte vårdnadshavaren
särskilda

gänge som den andre föräldern begär beslutar domstolen i umgängesfrågan efter
vad som är bäst för barnet.
för ett barn att få
utgår som nämnts från att det är viktigt
Lagstiftningen
även om dessa bor på skilda håll. Detta innebär
umgås med båda sina föräldrar,
inte att det alltid är bäst för barnet att ett umgänge med den förälder
naturligtvis
framhålls
med kommer till stånd. I förarbetena
som barnet inte bor tillsammans
till
leda
kan
att en förälbedömning
av umgängesfrågor
att en schablonmässig
ders talan om umgänge bifalls,
trots att det vore bäst för barnet om något

umgänge

inte alls förekom.

Det kan i ett enskilt

fall förhålla

sig på det sättet att

det ur barnets synvinkel är bäst om något umgänge inte alls äger rum eller om
umgänge kommer till stånd först när barnet har nått en mogen ålder. Vidare
uttalas det att det kan finnas fall då intresset av att upplysningar lämnas konkurär att
särskilt i propositionen
rerar med något annat intresse. Ett fall som nämns
för
till
barnet
med
har
flyttat
mannen
en
en kvinna som är vårdnadshavare
och därför inte vill uppge
okänd ort för att komma undan dennes trakasserier
barnets,
Vid

och därmed

sin egen, adress.
i umgängesfrågan

sitt ställningstagande

skall

rätten

även beakta

risken

Barn

bl.a.

för att barnet

i samband

kan komma

med umgänget.

att utsättas
Föräldrabalkens

i misshandelsmiüöer

för övergrepp

eller
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armars fara illa

sjätte kapitel kompletterades med
denna bestämmelse
år 1993, och i förarbetena
framhålls
prop.
1992/93:139
inte
bedömningen
skall
från
utgå
förälder
i
princip har rätt till umatt
att en
gänge, så fort det inte kan slås fast att föräldern
därtill.
är olämplig
När det
gäller risk för övergrepp kan bl.a. umgängesförälderns
allmärma attityd till våld
spela in, framgår det av specialmotiveringen.
I mål som rör vårdnad och umgänge med barn kan rätten uppdra åt socialeller annat lämpligt organ att anordna samarbetssamtal
för att i barnets
intresse uppnå enighet mellan föräldrarna.
Kvinnovåldskommissionen
har be-

nämnden
handlat

vissa

socialtjänsten

l5.3.2

problem
kapitel

som är förknippade
5.

Handläggning

av

med sådana

samtal

i kapitlet

om

vårdnadstvister

Hösten

1993 tillkallades
1991 års reform
en särskild utredare för att utvärdera
föräldrabalkens
vårdnad
regler
och
1993:
dir.
umgänge
120. Utvärdeav
om
ringen skulle särskilt inriktas på frågan hur satsningen på samarbetssamtal
har
inverkat

på handläggningen

utredaren

Vidare skulle
av vårdnads- och umgängestvister.
behövde
ändras.
handläggningsreglema
om
skulle vara att undersöka hur de nya bestämmelserna
huvuduppgift

överväga

Utredarens
om vårdnad

och umgänge har tillämpats och, på grundval av sådana undersökbehövde ändras i något avseende.
ta ställning till om bestämmelserna
för eventuella förslag bör enligt utredarens direktiv,
Utgångspunkten
såsom är
fallet i dag, vara att föräldrarna
i så stor utsträckning
skall
kunna
möjligt
som
komma överens i vårdnads- och umgängesfrågorna
och att vad som är bäst för

ningar,

barnet

skall tillgodoses.

l5.3.3
Hösten

Utredningsuppdraget

kommer

att redovisas

inom kort.

Pappagruppen
1993

arbetsgrupp

tillkallade
om

Pappagruppen,

det ñr

papporna,
avlämnade

jämställdhet

barnen

och

ansvariga

arbetslivet.

statsrådet

en särskild
den s.k.
Arbetsgruppen,

sin slutrapport

i december förra året Ds 1995:2.
Pappagruppen föreslår att det endast bör finnas ett juridiskt vårdnadsbegrepp,
nämligen gemensam vårdnad, och man menar således att enskild vårdnad bör
avskaffas.

till Pappagruppens
Bakgrunden
förslag är att lagar och myndigheter
roll i stället för att stödja
gruppen alltför ofta spelar en konfliktdrivande
samarbete mellan föräldrarna.
Pappagruppen föreslår att regeringen skall ta

enligt

initiativ

till

en lagstiftning

som innebär

följande.
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Enskild

bör avskaffas

vårdnad

fastställts.

Den

att faderskap
stärkas så att beslut

dagliga

så att gemensam vårdnad gäller från det
vårdnaden
bör ytterligare
gemensamma

inverkar
på barnets nära och varsom allvarligt
samförmed båda sina föräldrar
måste tas i uttryckligt

kontakt

ska kunna fastställas av domstånd av båda föräldrarna.
Umgängesrätt
stol inom ramen för gemensam vårdnad och med särskilt beaktande av
respektive förälders förmåga och beredskap att samarbeta och underlätta
för barnets kontakt med båda sina föräldrar.
vårdnaden bör i större utsträckning
bejakas i adDen gemensamma
och bostadsbeministrativa
beslut. Barn bör räknas in för bostadsbidrag
bör en större
I reglerna för underhållsbidrag
dem som aldrig har sina barn hos sig och dem
för
del av anvaret. I stället bör utgångsnivåerna

hov hos båda föräldrarna.
skillnad

göras mellan

som tar en betydande
underhållsbidrag
höjas.

Kvinnovåldskommissionens

l5.3.4

överväganden

och

förslag

Till

skillnad

från Pappagruppen

när det gäller

ma en våldsam
omvittnat
vilka

som tar

i olika avseenden.
är ofta komplicerade
när barnets mor utsatts för våld från barnets far. Det
att kvinnor och barn tvingas fly från sina hem för att undkomför kvinnojourerna
runt om i landet har
man. Representanter

om vårdnad och
svår är situationen

är inte ovanligt

under

anser vi att domstolen bör vara restriktiv
vårdnad eller umgänge
i de fall han

Nuvarande
lagstiftning,
mot någon familjemedlem.
barnets bästa, hindrar inte en sådan tillämpning.

sikte

Särskilt

fadern

våld

utövat

Tvister

att medge

umgänge

inte minst när männen,
som möter dessa kvinnor,
omedelbar
tillgång till
vårdnadshavare,
kräver
de
är
av att

svårigheter

åberopande

sina barn.
beräknas att mannens våld är en del
til
Holdninger
Kock-Nielsen:
skilsmässorna
av
Socialforskningsved separation og skilsmisse.
siffra en tredjedel
instituttets
118 1993. I England är motsvarande
publikation
1983.
Borkowski et al: Marital Violence: the Community Response. Tavistock
Reglerna om vårdnad och umgänge med barn har utformats med barnets bästa
Problemet

är inte marginellt.

I Danmark

av orsaken till en fjärdedel
faelles foraeldremyndighed

för ögonen.

Härav

sen - som rätten

intresatt det är barnets bästa - och inte föräldrarnas
vårdnadsoch
umgängesbeakta vid sin bedömning
av

följer
skall

Barn
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frågorna.
Ofta

kan även barn i familjer
där modern misshandlats
ha en sådan relation
sin far att det är förenligt
med barnets bästa att barn och far upprätthåller
separation. Inte sällan måste dock
en kontakt med varandra efter föräldrarnas
principen om barns behov av nära och goda relationer med både mamman och

till

Ansträngningarna
att tillgodose barnets
pappan vika i de fall som nu beskrivits.
intresse av trygghet och stabilitet
i tillvaron
torde annars vara förgäves. Våld
inom en familj
och övergrepp
våldet riktats direkt mot barnet eller
- oavsett om
barnet
bevittna
tvingats
övergrepp
mot mamman eller mot något syskon om
medför nämligen, som framgår av föregående avsnitt, en högst påtaglig fara för
barnets

välbefinnande.

psykiska

verkar

menligt

barnet

skall

på moderns

Om umgänget

säkerhet

medför

mellan

fadern

detta dessutom

och barnet

in-

en ökad risk för att

fara illa.

när det gäller
anser vi att domstolen bör vara restriktiv
att medge fadern vårdnad eller umgänge i de fall han utövat våld mot någon
till
Mot bakgrund av de uttalanden som återfinns i förarbetena
familjemedlem.
nuvarande bestämmelser
för
vårdnad
och
vi
dock
inte
det
umgänge
att
om
anser

Sammanfattningsvis

närvarande

föreligger

tillgodoser

gällande

något behov
bestämmelser

av ändrad
i huvudsak

lagstiftning.

Enligt

vår mening

av sådana nyanserade
eller umgänge med barn till

behovet

som bör göras i alla mål om vårdnad
kvinnor.
Möjligheterna
att tillgodose barnets behov av en trygg
skulle däremot helt omintetgöras
ändrades på
om lagstiftningen

bedömningar
misshandlade

uppväxtmiljö

det sätt Pappagruppen

föreslagit.

har att bedöma vad som är bäst för barnet i det enskilda fallet.
Sådana grannlaga bedömningar
kräver enligt vår mening en ökad lyhördhet hos
domare, men även hos andra yrkesgrupper
som i sitt arbete kommer i kontakt
Domstolen

med

vårdnads-

misshandlats.

utbildningsinsatser.
I kapitlet
nämnts

om

för barns behov i familjer
där modern
lyhördhet kan bäst åstadkommas
genom förstärkta
Sådana frågor behandlas i nästa kapitel.

och umgängesfrågor,
En

sådan

socialtjänsten

tagit upp kommunernas

med barn anordna
Stockholms

och våld

skyldighet

s.k. samarbetssamtal.

mot

kvinnor

kapitel

5

har

vi

som
att i mål om vårdnad och umgänge
det gäller bl.a.
På vissa håll i landet

till domstolarna
har man gått ut med information
socialtjänoch i vissa fall direkt skadligt, att uppdra

socialförvaltning

om att det är olämpligt,
i de fall det finns anledning att misstänka att
sten att anordna samarbetssamtal
kvinnan
Vi anser att det är ytterst angeläget att man
är utsatt för misshandel.
inom domstolarna
är medveten om att det i flera vårdnads- och umgängesmål
Domaren
måste i det enskilda fallet vara
döljer sig kvinnovåldsproblematik.
observant
är lämpligt

på att modern kan vara utsatt för våld och därför
att förordna
om samarbetssamtal.
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16

Utbildningsfrågor

16.1

Inledning

Vi

har undersökt

i vilken

utsträckning

våld

kvinnor

även mera
- men
-tas upp i grundutbildning
m.m. för några av
de yrkesgrupper
kan förväntas möta kvinnor
som i sin verksamhet
som utsatts
för våld. Vi har sålunda kartlagt inslagen såvitt avser våld mot kvinnor
i ut-

övergripande

na till
jurister

jämställdhetsfrågor

för socionomer,

bildningen

mot

barnmorska

läkare,

sjuksköterskor

och distriktssköterska

inklusive

samt utbildningen

vidareutbildningarför

psykologer,

och poliser.

Behovet

undervisning
belysa frågor
av att även i grund- och gymnasieskolans
våld
kvinnor
flickor
och
behandlas
i
andra
bl.a.
kapitel
Kapitel 4
mot
om
se
Något om bakgrunden till våld mot kvinnor.

16.2

Gällande

bestämmelser

m.m.

Den nya högskolelagen
1992: 1434, som trädde i kraft den 1 juli 1993, innebär
i förhållande
till den tidigare lagen stora förändringar,
inte minst när det gäller
statens
många

verksamheten
de mål

för

bildningen
särskilda

I likhet med vad som skett inom
av den högre utbildningen.
områden
ske
avses styrningen
genom fastläggande
av mål för
och genom utvärdering.
I lagen anges sålunda vissa grundläggan-

styrning
andra

all högskoleutbildning,

såväl

för

den grundläggande

högskoleut-

Den tidigare studieorganisationen
med
som för forskarutbildningen.
avskaffats.
Dessa har i högskoleförordutbildningslinjer
m.m. har

ningen

1993:

syften,

nämligen

100

Denna
ersatts med en särskild examensordning.
krav
och
olika
för
examina,
inriktning
an ange

tjänar flera

att genom
för
ett instrument
kvalitetskontroll
och att fungera som instrument
för lokalisering
av vissa utAvsikten
skall klargöra
bildningar.
är också att man genom examensordningen
innebörden
m.fl.
av olika examina för arbetsgivare

målformuleringar

i examensbeskrivningar

tillhandahålla
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kapitlet

första

inledande

Det

för högskolornas

bestämmelser

övergripande

innehåller

i högskolelagen

vissa

allmänna

och

I 1 kap. 5 § första

verksamhet.

skall
anges att jämställdhet
verksamhet
bör vidare i sin
verksamhet.
Högskolorna
5 §
förhållanden
för andra länder och för internationella
främja förståelsen
I 1 kap. 9 § första stycket anges målen för den grundläggande
andra stycket.
mellan

stycket högskolelagen
iakttas i högskolornas

högskoleutbildningen

på följande

kvinnor

och män alltid

sätt.

ge studenterna
att självständigt
inom det omlösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen
bör också utveckla studentråde som utbildningen
avser. Utbildningen
nivå.
vetenskaplig
informationsutbyte
till
förmåga
ernas

Utbildningen

skall,

utöver

förmåga till självständig

till

I förarbetena
remissinstanser

kunskaper

och kritisk

och färdigheter,

bedömning,

förmåga

departementschefen - med anledning av att vissa
det i promemorian Fria universitet
Ds 1992: 1 fram-

lagen anförde
kritiserat

för att det saknade bestämmelser
om jämställdskall bedrivas så att
bör framgå att verksamheten
det av högskolelagen
het
- att
de självklara
och män alltid iakttas. Förutom
mellan kvinnor
jämställdheten
härför
departementschefen
att det var
ansåg
anföras
kan
rättviseaspekter
som
och
begåvningar
erfarenheter
tas till
manliga
nödvändigt att såväl kvinnliga som
och
utbildningsHan anförde också att
och forskning.
vara i både utbildning
inte tas till vara.
i dag till följd av bristande jämställdhet
forskningsförmåga
med
frågor som sammanhänger
allt sikte
i övrigt tog framför
Uttalandena

lagda förslaget

till

högskolelag

av kvinnor till grundut1992/93:1
prop.
bildning och forskarutbildning
s 27 f.. I anslutning till utmålen för högskole- och forskarutbildningen
talanden om de grundläggande
prop.
anförts
redan
vad
hänvisades till
s. 31.
om jämställdhet
som
s. 80 framhögskolelagen
§
första
stycket
5
till 1 kap.
I specialmotiveringen
i verksamsammanhang
i
alla
inskärper en skyldighet att
hålls att bestämmelsen

meritvärdering

heten

vid våra universitet

grund

och rekrytering

och tjänstetillsättningar

av sitt kön.

och högskolor

Jämställdhet

mellan

se till
kvinnor

att inte någon missgynnas på
och män skall alltid iakttas.

för en god utUpprätthållandet
av denna regel utgör en av förutsättningarna
uttalanden
i specialmotiÖvriga
vidare.
det
veckling vid våra lärosäten, anförs
veringen till paragrafens stadgande om jämställdhet behandlar meritvärderings-

frågor.
Utöver

de nu återgivna

uttalandena

saknar

förarbetena

till

högskolelagen utom hur jämställd-

och det saknas sålunda uttalanden
om jämställdhet,
Inte heller
i undervisningen.
bör komma till uttryck
könsaspekter
innehåller
något om detta.
eller examensordningen
högskoleförordningen
anges
I examensordningen,
som utgör en bilaga till högskoleförordningen,
direkt
som
poäng och mål för olika examina. För vissa högskoleutbildningar,

talanden
het

och

förbereder

för speciella

yrken, har mera preciserade examensvillkor

angetts

i
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examensordningen.
huvudsak

målen

angivna

Den

sikte

tagit

har i
som företagits av kommissionen
särskilda
yrken. De för respektive examen
nedan i anslutning till redovisningen
av kartläggning-

kartläggning

på sådana

redovisas

ens resultat.

Övergången till
utsträckning

mindre

uppläggning

innebär
målstyrning
att staten
av högskoleutbildningen
har möjlighet
utbildningens
än tidigare
att detaljstyra

och innehåll.

I stället får uppföljning

och utvärdering

i

stor betydel-

se.
Sedan den l juli

1992 finns ett nationellt utvärderingssekretariat
inledningsför utvärdering
universitet
och
sedan
år 1994
högskolor,
av
Kanslersämbetet
har
för
den
nationella
högskoutvärderingen
ansvaret
av
- som
och
lomas verksamhet.
Kanslersämbetets
verksamhet omfattar alla universitet
vis sekretariatet

huvudman,
men också enskilda utbildningsanordnare
vilka
för
dessa
har fått tillstånd
utbildningar
att utfärda examina.
avser
sin
instruktion
SFS
1993:686,
ändrad
skall
ämbetet granska
1994:38
Enligt
med offentlig

högskolor
såvitt

och främja

kvaliteten

i verksamheten
vid universitet
och högskolor,
besluta om
sammanfatta och publicera resultaten av utförda
av verksamheten,
och högskolor
vidtar
utvärderingar
samt följa upp de åtgärder som universitet
med anledning av dessa. Ämbetet skall årligen till regeringen avge en samlad
i verksamheten
vid
beskrivning
av de slutsatser som kan dras om kvaliteten

utvärderingar

och om förändringar
i denna kvalitet.
och högskolor
Det är numera den enskilda högskolan som, i enlighet med de mål som fastVid de
ställts, har att besluta om uppläggning och utformning av utbildningen.
och Karohögskolor där det finns en fakultet i vår kartläggning: universiteten
universitet

linska

institutet

grundutbildningen,

för uppläggning
och utformning
av
svarar fakultetsnämnden
har inrättat särskilda organ för
såvida inte högskolestyrelsen

grundutbildningen.

I allmänhet

för grundutbildningen

organen
är i majoritet.

Den

nuvarande

ingår

i fakultetsnärrmderna

enbart lärare och studenter

högskolelagen

säger

och de särskilda
vid lärosätet.

ingenting

om

Lärarna

yrkeslivs-

representation,
att utse sådana företrädare.
men lärosätena är inte förhindrade
Riksdagen har nyligen beslutat om vissa åtgärder för att påskynda utvecklingen
mellan kvinnor
prop.
och män inom utbildningsområdet
mot jämställdhet
Åtgärderna avser såväl det
1994/95 : 164, bet. 1994/95 :UbU18,
rskr. 405.
offentliga

gäller

det

skolväsendet

och forskningen.
När det
som den högre utbildningen
i
har vissa ändringar beslutats

offentliga
undervisningsväsendet
1985: 1 100, omtryckt
1991:1111,

vilka syftar till att tydliggöra
mellan könen. I den
ansvar att främja jämställdhet
finns ett särskilt avsnitt om könsaspekter i skolans undernämnda propositionen
avsnitt om högre utbildning och forskning
visning prop. s. 13. Ipropositionens
fokuseras obalansen mellan könen i den akademiska världen. Därvid anförs bl.a.

skollagen

skolpersonalens

särskilda

kan läggas på i stort sett alla aspekter av undervisning.
att ett könsperspektiv
Därför bör undervisningen
läggas upp så att den behandlar bägge könens verk-
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och män
och så att både kvinnor
prop.
och handledning
rätta med t.ex. seminariekultur
med
sammanhänger
frågor
sikte
på
propositionen
övrigt
21
f..
l
tar
som
s.
inom
högskolan.
och
tjänster
forskning
utbildning,
till
rekrytering
och Verket för högskoleserRiksdagen har också beslutat att Kanslersämbetet

ligheter
finner

i exempel

sig lika

och problemformuleringar

väl till

vice från och med den 1 juli

prop.

Högskoleverket

1995 skall slås samman och bilda en ny myndighet,
rskr. 1994/952386.
bet. 1994/95:UBU17,

1994/95:165,

verksamhet
följs
att det är viktigt att högskolornas
lokala
friheten
ett sådant sätt att man får en bild av hur den
upp allsidigt och
till olika politiskt givna mål, ramar, regler och riktlinjer.
utnyttjas i förhållande
och forskningens
utbildningens
skall innefatta
uppföljningen
Den allsidiga
anförs

bl.a.

i förhållande

till

propositionen

funktion

och

samhällets

arbetsmarknadens

utveckling

och

Det är enligt propositionen
av stor betydelse att utvärderingen
samhället
och arbetslivet.
med
samspelar
hur
högskolan
avser
framhålls jämställdhetsområdet
I propositionen
som ett viktigt uppföljningsavsikt
uttalar
Regeringen
och utvärderingsområde.
att låta det nya verket
en
när det gäller fördelningen
inom högskolorna
aktivt
följa utvecklingen
av

kompetensbehov.

verksamhet,
och att verket
skall
verket få följa
Vidare
läget.
om
enligt jämskall
upprätta
arbetet med de jämställdhetsplaner
som högskolorna
saknar dock uttalanden
prop. s. 18 ff. Propositionen
ställdhetslagen
om hur
olika
för
till
inom
kommer
uttryck
könsaspekter
skall
följa
ramen
upp att
man
utbildningar.
dir.
utredare
1995 att tillkalla
beslutade i januari
Regeringen
en särskild
1995:8 för att föreslå åtgärder som främjar kvinno- och jämställdhetsforskning
Utredaren skall särskilt undersöka hur uppgifterna att utreda,
genusforskning.
och män på olika

kvinnor

årligen

skall

få rapportera

skapa opinion

nivåer

till

i högskolornas

regeringen

och dela ut bidrag för att främja kvinno- och jämställdhetsforskpröva om syftet kan
skall förutsättningslöst
Utredaren

ning bäst kan utformas.

myndigheter ges uppdrag eller om det på
genom att redan befintliga
nationell nivå bör inrättas ett särskilt forskningsstödjande
organ med ansvar för
skall redovisas senast
Utredningsuppdraget
kvinno- och jämställdhetsforskning.

uppnås

den 1 december

16.3

1995.

Kartläggningen

av

vissa

yrkesutbildningar

behandlas
vilket sätt våld mot kvinnor
göra en kartläggning
av
De yrkesutbildningar
för vissa yrkeskategorier.
i grund- och vidareutbildningen
för läkare och sjukvidareutbildningen
och
sålunda
studerats
grundär
som

Vi har låtit

jurister, poliser och psykologer.
för socionomer,
samt utbildningen
läkare, psykolog, jurist och polis ges vid ett begränsat
till socionom,
Utbildning
där de nämnda utbildsamtliga läroanstalter
och högskolor;
antal universitet
sköterskor
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bedrivs vid ett
Sjuksköterskeutbildning
ges har ingått i kartläggningen.
I begränsad
vårdhögskolor;
åtta av dessa ingår i kartläggningen.
till barnmorska
ingått
utsträckning
har vidareutbildning
och distriktssköterska

ningarna
trettiotal

i kartläggningen

tre respektive
för respektive

och kursplaner
blick

över den samlade

blivit

föremål

helhet

Studierektorer

för respektive

intervjuer.

bilagedel

till

fyra universitet

och andra med över-

yrkeskategori

har därutöver
redovisas

Kartläggningsuppdraget

i sin

del B.

omfattar

socionom

140 poäng sju

och anordnas

terminer

och två högskolor

samt vid det fristående
lång. Den extra
åtta terminer
är utbildningen
i teologi och livsåskådning.

studier

Vid

lärosäten

samtliga

femte och sjätte terminen.
i den tidigare

omfattning
ämne kallas
Målet

Socialt

förvärvat

-

socionomexamen

skall

socialt

förmågan

förmåga

uppnått

gäller

på ämnet

betydande
har hand
omfattande

sociala

och strukturera

lärosäten

det sociala

de mål som respektive

kartläggningen

statliga

och förstå

att analysera

inom

visar
för
meddelar

för

arbete och

socialt

processer och
behov av åtgärder

att relatera olika typer av åtgärder inom
och till de övergripande
principer

bl.a.

i utbildningsplanerna

samtliga

som krävs

verksam-

de rättsregler

lagstiftningen,

gjorda

förmåga

gruppatt medverka i förebyggande
förändringsarbete
på olika nivåer,

heten till

explicit

ha

och samhällsnivå,

samt kunna identifiera
olika nivåer,
och lösningar

Härutöver

studenten

kompetens

problem

-

sätt i examensordningen.

och den praktiska

de kunskaper

utvecklat

-

följande

anges

arbete på individ-,

uppnått

huvud-

Socionomutbildningens

delen av utbildningen.

arbete.

För att erhålla

socialt

terminen

ingår en period av handledd praktik, 20 poäng, under
studier i varierande
Dessutom ingår s.k. fältförlagda

för socionomutbildningen

-

vid

Sköndalsinstitutet.

Sköndalsinstitutet

inrymmer

Den

utbildnings-

högskolornas

Socionomutbildningen

Utbildningen
Vid

har varit

utbildning.

utbildningen

för personliga

i betänkandets

l6.3.1

fem vårdhögskolor.

för kartläggningsarbetet

En utgångspunkt

högskola

att våld mot kvinnor
socionomutbildningen.
emellertid

som styr

området.
bestämmer.
ytterst sällan nämns
Studierektorerna
på

att deras studenter

kommer

gång. I
upprepade gånger under utbildningens
mot kvinnor
utsträckning
synes det dock hänga samman med vilken lärare som

våld

ges en mer eller mindre
om respektive kurs, om våld mot kvinnor
flera
lärosäten
också
Från
påtalas
behandling.
att man inom socio-
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nomutbildningen

Socionomutnumera medvetet anlägger ett genusperspektiv.
vid Sköndalsinstitutet
våld mot kvinger mer begränsat utrymme

bildningen
nor.

16.3.2
Målet

Läkarutbildningen
för läkarutbildningen
För att erhålla
förvärvat

följande

anges

läkarexamen

kunskaper

skall

sätt i examensordningen.

studenten

ha

och färdigheter

som utgör grund för läkaryrket
och för att fullgöra den allmäntjänstgöring
AT
som krävs för att
få obegränsad behörighet
som läkare, förvärvat
kännedom
i samhället
om förhållanden
som påverkar
människors
hälsa för att som läkare kunna arbeta förebyggande,
utvecklat
sin självkännedom
och förmåga till inlevelse och därige-

-

-

och en helhetsbild
nom, med beaktande av ett etiskt förhållningssätt
människan,
utvecklat
sin
till
relationer
med paförmåga
goda
av
tienter och deras närstående,
förvärvat

sådana kunskaper

om sjukvårdens ekonomi och organisasom är av betydelse för alla läkare samt utvecklat
en yrkesfunktion
förbereder
för
och
samverkan
med
lagarbete
samtliga
som
personalgrupper.

-

tion

Härutöver

gäller

Grundutbildningen
poäng

nämligen

högskola

för läkare leder till läkarexamen.

motsvarande
Karolinska

och Linköpings

de mål som respektive

elva terminers
instititutet

studier

i Stockholm,

bestämmer.
omfattar

Utbildningen

220

och anordnas

Uppsala,

vid sex universitet,
Lunds, Göteborgs, Umeå

universitet.

omfattar ett mycket stort antal
Grundutbildningen
För att få legitimation
fullgöra
som läkare måste man efter läkarexamen
21 månaders allmäntjänstgöring
AT
läkare.
avslutas
med
Tjänstgöringen
som
ämnen.

ett prov. Efter legitimationen
sker genom läkartjänstgöring
de utbildning
Den

vidareutbildar

de flesta sig till

under handledning

specialiseringstjänstgöring,

specialister.

och deltagande

vilken

omfattar

Detta

i kompletteran-

minst

fem år.

bild

som kartläggningen
av läkarutbildningen
ger är mycket splittrad.
omfattar många terminers
studier och ett mycket stort antal ämUtbildningen
mellan ämnena och utbildningens
ordningsföljden
nen. Både ämnesindelningen,
i övrigt varierar betydligt mellan lärosätena.
uppläggning

Utbildnings-

eller kursplanerna

kartläggningens

genomförande

nämner i allmänhet

inte kvinnomisshandel.

Vid

visade det sig att det inte på något lärosäte fanns
inblick i hela läkarutbildningen
att han eller hon

någon person som hade så full
själv kunde uttömmande
svara på var i utbildningen
som frågor om våld mot
kvinnor
har fått sökas från ett stort antal lärare i skilda
tas upp. Upplysningar
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som kunnat insamlas är inte fullständig.
tas kvinnomisshandel
upp i åtminstone någon kurs inom
sker det i kursen i rättsflertalet
håll
dock
inte
i
Göteborg
På
utbildningen.
studier av våld mot
medicin.
Andra änmen, som vid flera lärosäten innehåller
information

Den

ämnen.

Vid samtliga

kvinnor,
I vilken

lärosäten

är obstetrik

och gynekologi,

omfattning

och inom vilken

psykiatri samt socialmedicin.
del av utbildningen
som våld mot kvinnor
enskilda
lärares intresse för saken.

beror i stor utsträckning
med stort engagemang i frågan upplever i några fall motstånd från övriga
för detta tema.
i utbildningen
lärare, när de vill
utrymme
där vissa för en
strimma
i
läkarutbildningen,
På flera håll förekommer
en s.k.
under någon ämnesblivande läkare viktiga frågor tas upp, som inte passar
behandlas,

Lärare

strimma

rubrik.

I denna

relation

till könsrollen.

behandlas

på hela läkarutbildningens

generellt

vid

Könsperspektivet

flera

lärosäten

läkarens

anläggs här på läkarens

i

yrkesroll

egen roll,

inte

kunskapsområde.

en nyligen
framtagen plan som anger vilka moment som ingår. Ett av dessa är Kvinnligt
manligt på andra ställen i planen Könsroller,
ett annat kallas Patient - läkarrelationen.
Inom ramen för dessa moment behandlas under olika terminer
av
läkarutbildningen
ett antal problem och företeelser
som har direkt anknytning
För

till

i läkarutbildningen

strimman

Karolinska

institutet

sjuksköterskor

m.fl.

vid

finns

kvinnomisshandel.

16.3.3

för

Utbildningen

.Sjuksköterskeexamen
numera 120 poäng. Före höstterminen
80 poäng men förutsatte att eleverna hade kunska1993 omfattade utbildningen
finns
motsvarande
vårdområdet
gymnasieskolans vårdlinje. Utbildningen
på
per
för sjuksköterskor

Utbildningen

omfattar

samt i Malmö kommun och inom Göteborgs och Bohus läns
Ersta
vårdskoleförbund.
Utöver dessa har tre fristående skolor examinationsrätt:
och Sophiahemmets sjukRöda korsets sjuksköterskeskola
sjuksköterskeskola,
vid

23 landsting

sköterskeskola.

Kartläggningen

innefattar

följande

vårdhögskolor:

Hälsohögskolan

i Stock-

vid Hälsouniversi-

i Eskilstuna, sjuksköterskeutbildningen
holm, Vårdhögskolan
i Örebro, Vårdi Göteborg,
Vårdhögskolan
Vårdhögskolan
tetet i Linköping,
i Boden.
i Umeå samt Vårdhögskolan
i Östersund, Hälsohögskolan
högskolan
Målet för sjuksköterskeutbildningen
För
-

att erhålla

anges på följande sätt i examensordningen.

sjuksköterskeexamen

skall

studenten

ha

och färdigheter
som
arbeta
självständigt kunna
som sjuksköterska,
omvårdnad,
tillägnat sig kunskaper i professionell
förvärvat

sådana

kunskaper

fordras

för

att
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och förmåga till inlevelse och därigeoch en helhetsbild
etiskt
förhållningssätt
ett
av
nom,
med parelationer
till
sin
goda
utvecklat
förmåga
människan,
av
tienter och deras närstående,
sin självkännedom

utvecklat

-

med beaktande

människors

och förebyggande
är av betydelse

gäller

Härutöver

arbete,

sig kunskaper

tillägnat

-

i samhället
som påverkar
och delta i hälsobefrämjande

om förhållanden
hälsa samt kunna initiera

kännedom

förvärvat

-

ekonomi

i sjukvårdens

och organisation

som

för alla sjuksköterskor.

högskola

de mål som respektive

bestämmer.

har uppgett att
i kartläggningen
som medverkat
av de vårdhögskolor
man åtminstone i något moment tar upp våld mot kvinnor i den numera treåriga
Det är dock i undantagsfall
studiegången.
som detta nämns i utbildningsplanen
bekräftas bara att
Från
för
utbildningen.
kursplan
eller någon
en vårdhögskola
förmodar
att det behandlas.
ämnet kan komma upp och att uppgiftslämnaren

De flesta

inte alls är
endast upp som ett sidospår, vilket
De framför
vårdhögskolorna.
vid
de
största
lärare
en av
anser
detta
ingå i
måste
från Utbildningsdepartementet
önskemål
att
om direktiv
inte
har våld mot kvinnor
Vid en av högskolorna
sjuksköterskeutbildningen.
Kvinnomisshandel

kommer

tillfredsställande,

någon av de fyra första terminerna
som i
av utbildningen,
Man brukar vid
inte har hunnit längre än till fjärde terminen.
och
fokusera våld mera allmänt - krig, konflikter
denna sjuksköterskeutbildning
kvinnor
våld
kvinnomisshandel
eller
Däremot tas
mot
våld som konfliktlösning.

behandlats

under

nuvarande

form

inte upp som en särskild fråga.
finns lärare som önskar få in en kurs i kvinnors
Vid en av vårdhögskolorna
hälsa och ohälsa i sjuksköterskeutbildningen,
men som mött motstånd från "det
i
sexologi, som förekom inom den
Undervisning
etablissemanget".
medicinska
har tagits bort i den nya utbildningen
tidigare, kortare sjuksköterskeutbildningen
vid den vårdhögskolan.

Barnmorskor

distriktssköterska

efter genomgången sjuksköteri en påbyggnadsutbildning
efter
full gjorda kursfordringar
Barnmorskeexamen
uppnås

utbildas

skeutbildning.
minst

till

och påbyggnadsutbildningen

Barnmorskeexamen

60 poäng.

anges på följande

för barnmorskeexamen

Målet

sätt i examens-

ordningen.
barnmorskeexamen

För att erhålla
-

förvärvat

sådana

självständigt

kunna

kunskaper

skall
och

studenten

färdigheter

arbeta som barnmorska,

ha
som

fordras

för

att
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-

sin

igenom,

självkärmedom

och förmåga

till

inlevelse
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och

där-

med beaktande

och en helhetsav ett etiskt förhållningssätt
bild av märmiskan, utvecklat sin förmåga till goda relationer med
patienter och deras närstående,
förvärvat

-

kännedom

om förhållanden
hälsa samt kunna initiera

människans

och förebyggande
Härutöver

gäller

i samhället
som påverkar
och delta i hälsobefrämjande

arbete.

de mål som respektive

bestämmer.

högskola

l kartläggningen

ingår barnmorskeutbildningen
vid Hälsohögskolan
i Stockholm
i Göteborg och Örebro.
samt vårdhögskolorna
Vid fem av de vårdhögskolor
som ingår i kartläggningen
av sjuksköterskeutÖrebro, Östersund Umeå och Boden finns också
bildningen
Stockholm,

pábyggnadsutbildning
distriktssköterska.

yrkesexarnen.

i öppen hälso-

och sjukvård,

Påbyggnadsutbildningen

leder

Det finns inte heller några nationellt

avsedd

dock

för utbildning

inte till

fastställda,

till

någon särskild

formella

behörig-

hetsvillkor

för tjänst som distriktssköterska.
Utbildningen omfattar vanligen 40
eller 50 poäng och genomgås efter avlagd sjuksköterskeexamen
och viss tids
praktik.
Både

barnmorskeutbildningen

och distriktssköterskeutbildningen

genomgås
vanligen
flerårig
praktik.
Vid
de
studerade
behandlas frågan om våld mot kvinnor i viss omfattning,
vårdhögskolorna
även
detta
inte
alltid
i
de
formella
nänms
utbildningseller
Kurslekursplanerna.
om
darna för flera av utbildningarna
påtalar att studenterna så gott som uteslutande
efter sjuksköterskeutbildning

är kvinnor,
av ämnet

och

och att de mot bakgrund
kvinnomisshandel.

16.3.4

av sin erfarenhet

brukar

Psykologutbildningen

Utbildningen

till

universiteten

i Uppsala,

psykolog

omfattar
Lund,

200 poäng

Göteborg,

tio terminer

Stockholm

orter anordnad som ett program i Stockholm
likartat uppbyggd på de olika studieorterna,
vilket

utbildningen

och anordnas

och Umeå.

är på samtliga
är mycket
för

vara intresserade

vid

Utbildningen

kallat
förklaras

ansvariga

linje.

Den

av att de
över vilka

fastställt
gemensamt
en "normalplan"
för poängtalen.
Inom den
som skall ingå, med intervall
i fråga om poängtal för varje kurs, varvid man
ramen skiljer sig utbildningen
på några håll skaffat utrymme för en tolfte kurs, där studenterna väljer inriktkurser

ning.
Målen

elva

stycken

för psykologexamen
För

att erhålla

anges i examensordningen

psykologexamen

skall

studenten

på följande
ha

sätt.

386

Utbildningsfiågor

-

-

-

-

som utgör

och färdigheter

kunskaper

förvärvat

grund för psykologPTP

praktisk tjänstgöring

yrket och för att fullgöra föreskriven
för yrket,
krävs för legitimation

om psykologiska metoder för
avseende individer samt under handledning

kunskaper

åtgärder

som

och behandling

kunna medverka

i psyko-

terapeutiska arbetsuppgifter,
sig förmåga att planera, leda och genomföra utvecklingsoch miljöförändringsarbete
och
som gäller grupper, organisationer

tillägnat

er,
tillägnat

sig förmågan

att planera,

bildning

och handledning,

tillägnat

sig förmågan

arbete

med

inriktning

leda och genomföra

personalut-

att planera, leda och genomföra förebyggande
och
organisationer
på individer,
grupper,

miljöer,
-

att på vetenskaplig grund kunna utvärdera och
och åtgärdsprogram inom psykologernas

tillägnat

sig förmågan

utveckla

behandlingsarbete

verksamhetsområde,
-

sin självkärmedom

utvecklat

och förmåga

till

nom, med beaktande av ett etiskt förhållningssätt
utvecklat sin förmåga till olika
av märmiskan,

Härutöver

gäller de mål som respektive

högskola

inlevelse

och därige-

och en helhetsbild
relationer.
bestämmer.

om våld mot kvinnor
endast upp i den mån som studenten träffar på problematiken t.ex. i sitt handeller på sin
ledda klientarbete
kursen Psykoterapi - psykologisk behandling
knappast
praktikplats kursen Psykologpraktik. Kvinnoperspektivetförekommer

I Uppsala,

Stockholm,

Lund

och Göteborg

dessa orter.

alls i psykologutbildningen

tas frågor

Studierektorerna

påtalade i flera fall

själva detta som en brist.
Detta finns inskrivet
I Umeå däremot fokuseras kön i psykologutbildningen.
psykoloPsykoterapi
i
kursen
Våld mot kvinnor tas upp
i utbildningsplanen.
och åtUtredning
i kursen
och i samband med familjeterapi
gisk behandling
rollspel där våld finns
förekommer
I utbildningen
gärder avseende individen.
med i den givna bakgrunden.

på 20
på samtliga orter ett examensarbete
frågor
behandlar
"då och då" examensarbeten
som
poäng. I Umeå förekommer
förekommit.
Även
examensarbeten
sådana
har
i
Göteborg
kvinnor.
våld
mot
om
i detta
examensarbete
erinra
något
sig
inte
studierektorn
På övriga orter kunde

Psykologutbildningen

amne.

omfattar
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16.3.5

Juris

kandidatexamen

Utbildningen

till juris

anordnas

universiteten

vid

kandidatexamen

omfattar

i Uppsala,

Lund,

180 poäng

Göteborg,

nio terminer

Stockholm

och

och Umeå.

Den har på samtliga

fortfarande
kallat
orter ställning som program i Stockholm
linje och har en ganska fast struktur.
Målen för juris kandidatexamen
anges på följande sätt i examensordningen.
För

att erhålla
förvärvat

-

juris

kandidatexamen

sådana teoretiska

civilrätt,

processrätt,

skall

kunskaper

straffrätt,

studenten

ha

och färdigheter

främst

inom

ñnansrätt

Förvaltningsrätt,

statsrätt,

och internationell

rätt som behövs för att kunna komma i fråga för
domartjänst och verksamhet som advokat,
fått insikt i sådana ämnesområden,
allmän rättslära
t.ex. rättshistoria,

-

och ekonomi,

som kan vara av särskild
kunskaperna.
av de juridiska

Härutöver

gäller

Utbildningen

omfattar

mensarbete.

För valfria

poäng,

varierande

erbjuder

de mål som respektive

betydelse for tillämpningen

högskola

bestämmer.

vissa valfria kurser samt ett exaexamensarbetet
avsätts mellan 40 och 60
samt
studieorterna.
Stockholms
och Lunds universitet

obligatoriska

kurser,

kurser

mellan

också vissa kurser

vid annan fakultet.
finns
till juris kandidatexamen
vid fem universiutbildning
ovan
Uppsala och Göteborg
är det enda obligatotet. Vid tre av dessa Stockholm,
riska inslaget med anknytning till våld mot kvinnor
där man
ämnet Straffrätt,
studerar brottsbalkens
bestämmelser
och sexualbrott
samt beom misshandel
Som framgått

söksförbudslagen.
Våld

och ur flera perspektiv vid Umeå och
mot kvinnor studeras mer utförligt
universiet.
Där har kvinnliga
lärare med ett starkt engagemang
brutit
igenom gamla traditioner.
Vid dessa universitet
förekommer
valfria kurser med

Lunds

särskild

inriktning

på kvinnorätt

eller

på sexualiserat

våld.

I Umeå

anordnas

i kvinnorätt.
Inom ramen
vartarmat år en lO-poängskurs med distansundervising
för en ny verksamhet
med sommaruniversitet
anordnades sommaren
1994 en

fem-poängskurs
nomisshandel.

i rättsmedicin

en kvinnorättslig
del som tema.

Enligt

i vilken ingick en halvdag om kvinockså vid sidan av den reguljära undervisningen
seminarieserie,
som for ett par år sedan hade kvinnomisshan-

I Lund

uppgifter

for jurister,

anordnas

under

kartläggningen

har flera

kvinnliga

juris

studerande

valt att som valfri kurs läsa kvinnorätt
i Norge. När de senare önskat
göra examensarbeten
sådana
har
frågor
enligt den kvinnliga
det,
uppgiftsom
lämnaren,
varit svårt att finna intresserade och kompetenta handledare för dem.
De kvinnliga
lärare inom juristutbildningen
i kartläggningen
som medverkat

Uppsala

har påtalat

att könsperspektivet

nästan helt saknas i juristutbildningen,

i studie-

i
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De kvinnliga

och hos lärarkåren.

litteraturen

få gehör för behovet

lärarna

att det är svårt att

upplever

av en förändring.

Polisutbildningen

16.3.6

vid

bedrivs

Polisutbildningen

i Solna.

Polishögskolan

har på senare år
i polisdistrikt
på arton
Den

följd av tjänstgöring
av en ettårig Grundkurs
vid Polishögskolan.
Grundkurs
och därefter en terminslång
Rikspolisstyrelsen
i
högskoleförordningen.
regleras inte
Polisutbildningen

bestått

månader
dock

1991 utfärdat

16 december

den

poliser.

föreskrifter

följande särskilda

innehåller

Föreskrifterna

har

av
om grundutbildningen
avsnitt om målen för grund-

utbildningen.

ter, som normalt åligger en polis.
skall bygga på en demokratisk
Utbildningen
förståelse för mänskliga rättigheter, demokratiska
av en positiv märmiskosyn.
skall anordnas
Utbildningen
samt utvecklar

och färdigheter

ser av skilda slag.
Inom utbildningen

och

grundsyn
värderingar

skapa

och vikten

kunskaper
så att de studerande förvärvar
företeelkritiskt
bedöma
sin förmåga att
och färdigheter
som har vunnits
i övrigt tas
samhällslivet
och
arbetssamt

kunskaper

skall

och forskning

inom vetenskap

för de uppgif-

är att förbereda

målet med utbildningen

Det övergripande

tillvara.

Utbildningen

skall ge de studerande ökad kunskap om internationella
i den polisiära verksamheten.
förståelsen för andra kulturer.
främja
skall

Utbildningen

skall främja

Utbildningen
förhållanden,

En omläggning

främst

av utbildningen

mera problembaserad

ping. Enligt

inlärning

Rikspolisstyrelsen

ras i högskoleförordningen.
till bostäder
Utryckningar

de studerandes

för poliser

personliga

planeras.

enligt modellen
är det önskvärt

Man

utveckling.

skall

övergå

från Hälsouniversitetet
att även polisutbildningen

till en
i Linkö-

regle-

är en mycket vanlig anledning
från
Våld inom familjen är därför, enligt uppgiftslämnarna
till polisutryckning.
Polishögskolan,
ett tema som kommer att uppmärksammas mera. Studenterna
kommer själva att få söka upp kunskap om detta.
av etiken,
I den kommande nya utbildningen
avser man att göra en "Strimma"
utbildningen.
i den nuvarande
som inte har något eget utrymme
vid s.k. lägenhetsbråk

framhållit
från Polishögskolan
att jämställdhetspolisIntervjuade
utbildningen.
i
inslag
betydande
ett
numera
kritiska
varit
dock
har
mot
utbildningen,
genomgått
aspiranter, som nyligen
Även
förekomkvinnor
våld
mot
i detta avseende.
utbildningen
om frågan om
Man har i olika

frågorna

sammanhang
utgör
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mit i något avsnitt

har behandlingen

av problemet varit grund. Under
under totalt två lektionstimmar.
jämställdhetsfrågor

vecka behandlades
erfarenheter

ternas

från

varierar

praktikperioderna

synes frågans behandling
vara beroende
ledarens personliga
intresse för änmet.

16.4

Vissa

Regeringen

uppdrog

Domstolsverket,
berörda

i september

Riksåklagaren

1991

Rikspolisstyrelsen

och Socialstyrelsen

inom socialtjänsten,

Utbildningen

som rör våld mot kvinnor.
har numera genomförts,

de nänmda

områdena

i fortbildningen.

lärarens

eller

hand-

fortbildningsinsatser

yrkesgrupper

det i frågor

också.

av den enskilda

en tema-

AspiranI stor utsträckning

att i samarbete

genomföra

fortbildning

hälso- och sjukvården

Tre miljoner

med

kr anvisades

av
och rättsväsenför ändamålet.

och ett stort antal yrkesverksamma
inom
som regional och lokal nivå har deltagit

på såväl central,

Av Rikspolisstyrelsens

slutrapport över uppdraget juli
1993
fler personer än vad som inledningsvis
uppskattades har
omfattats av utbildningen;
den lokala verksamheten
beräknas ha omfattat drygt
18 000 personer. I enlighet med vad som anfördes i uppdraget till Rikspolissty-

framgår

att betydligt

relsen

innehöll

ning,

kvinnojourernas

utbildningen

på alla nivåer

erfarenheter

de senaste rönen inom kvinnoforskoch kunskaper, behandling
av gärnings-

i de utsatta familjerna samt handläggningsrutiner,
mannen, barnens situation
både gemensamma
och för varje deltagande myndighet.
Tidigare i detta betänkande bl.a. i kapitel 9 har redovisats det lokala och

regionala

utvecklingsarbete

vid kvinsom under namnet Myndighetssamarbete
sedan år 1992 med Socialstyrelsen
samordnare
bedrivs
i fem
som
län. Utvecklingsarbetet
har framför
allt syftat till att få fram metoder
och
modeller
för ett förbättrat
samarbete mellan myndigheter,
liksom mellan mynÄven
digheterna och frivilliga
organisationer,
när det gäller kvinnomisshandel.
nomisshandel

inom

för

detta utvecklingsarbete

har bedrivits
fortbilden omfattande
för dem som arbetar inom socialtjänsten,
hälso- och sjukvården och rättsväsendet.
En stor del av de medel som avsatts för utvecklingsramen

ningsverksamhet
arbetet

har använts

utbildning
ningstillfällen
mit.

för

för sådan fortbildning.

samtliga
speciellt

berörda
inriktade

Det har varit

myndigheter
särskilda

fråga om gemensam

och yrkesgrupper,

yrkesgrupper

men utbildhar också förekom-

Utbildningen

har haft ett mycket varierande
innehåll.
Landstingsförbundet
bedrev under åren 1989
1991 en fortbildningsverksamhet, i första hand riktad till hälso- och sjukvårdspersonalen,
i frågor som sam-

manhänger
punkt

med våld.

Projektet

gick under namnet Vården mot Våld. Utgångsspeciella möjligheter att förebygga våld
var vårdpersonalens
de människor
uppmärksamhet
som utsätts för våld. Särskild

för projektet

och att hjälpa
ägnades också det våld

som vårdpersonal

riskerar

att råka utför.

Inom

ramen

Utbildningsfrågor
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I flera

och informationsmaterial.
en hel del dokumentation
slutfortsatt efter projektets
och utbildning
har information

producerades

för projektet

landsting

förande.

överväganden

Kvinnovåldskommissionens

16.5

och

förslag

skall
och könsaspekter
att jämställdhet
och föreslår att 1 kap. 5 § högskolelagen

anser att det bör klargöras
belysas i all högskoleutbildning
Vi

i detta avseende.

förtydligas

för utoch dess målbeskrivningar
att examensordningen
och
jurister
psykologer
sjuksköterskor,
läkare,
bildning
av socionomer,
och andra
så att det klart framgår att våld mot kvinnor
kompletteras,
Detsamma bör gälla för
könsaspekter skall belysas i dessa utbildningar.
Vi

föreslår

vilken

polisutbildningen,

dock

inte regleras

i examensordningen.

Vi föreslår att Högskoleverket
av
ges i uppdrag att följa utvecklingen
och män beaktas även i unhur frågor om jämställdhet mellan kvinnor
till
Verket bör regelbundet rapportera
vid våra högskolor.
dervisningen
om läget.

regeringen
Vi föreslår
att fortbilda
rättsväsendet

att staten under nästa budgetår
personalen inom socialtjänsten,
i frågor

som har samband

avsätter
hälso-

kr för
tre miljoner
och sjukvården och

med våld mot kvinnor.

sätt är det nödskall kunna bekämpas på ett effektivt
mot kvinnor
kvinnor
förväntas
möta
kan
i
sin
yrkesverksamhet
som
vändigt att de som
som detta våld
utsatts för våld har kunskaper och insikter i det samhällsproblem
för
måste därför också tas upp i grundutbildningen
utgör. Våldet mot kvinnor
Om våldet

yrkesgrupper.
Vi har kartlagt i vilken

berörda

även jämställdhet
- men
för vissa av de personali yrkesutbildningarna
och andra könsaspekter
- tas upp
kvinnor
kan
förväntas
möta
verksamhet
i
sin
som utsatts för våld.
grupper som
belyses i
visar att sådana frågor i mycket liten utsträckning
Kartläggningen
Ytterst

utbildningarna.

utbildnings-

eller

utsträckning

sällan

kursplanerna
det hänga

nämns

våld mot kvinnor

explicit

i
om våld mot kvinnor
I betydande
utbildningarna.

frågan

för de kartlagda
lärare som har hand
samman med vilken
överhuvudtaget
eller könsaspekter
kvinnor

synes
kurs, om våld mot
mer eller mindre omfattande.

respektive
handlas

utsträckning

Kartläggningen

har visat att varken fakultetsnämnderna

eller de särskilda

om
be-

orga-
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med något enstaka undantag
hittills
har uppmärknen för grundutbildning
I varje
sammat könsperspektivet
som något som måste beaktas i utbildningen.
fastfall återspeglas det inte i de kursplaner
och utbildningsplaner
de
har
som
ställt.
saknar
Det är mot denna bakgrund inte alls förvånande att olika yrkesgrupper
insikter
i och kunskaper om våld mot kvinnor.
Enligt vår mening är det nödunder
blir behandlad
vändigt att denna fråga på ett helt annat sätt än hittills
hälso- och
av dem som skall arbeta inom socialtjänsten,
kommer
i
det
föreslå
olika åtoch rättsväsendet.
Vi
följande att

grundutbildningen

sjukvården

såvitt
gärder som vi anser nödvändiga när det gäller att förstärka utbildningarna
till
frågan
kvinnovåldsproblematik.
Förslagen
syftar
att
garantera
att
om
avser
våld mot kvinnor
i yrkesutbildningen
för vissa nyckelgrupper
uppmärksammas
i samhället.
inte längre möjlighet
har statsmakterna
När det gäller högskoleområdet
att
innehåll
i
och
kursplaner
utbildningsplaner
styra utbildningarnas
att
genom
föreskriva
vilka moment som skall ingå. I stället sker statsmakternas
styrning
olika
mål
för
och
högskoleutbildningarna
sätts upp
genom att man
genom att
inriktats
i enlighet med angivna mål.
upp att utbildningarna
mellan kvinnor och män är en fråga som i olika avseenden är
J ämställdheten
relevant för högskoleverksamheten.
Detta har kommit till uttryck genom före-

sedan följer

skriften

1 kap. 5 § att jämställdhet

i högskolelagens

alltid

skall iakttas

i högsko-

tillkom
denna
Som framgått av vår tidigare redovisning
nuvarande
den
föregick
först i slutet av det lagstiftningsarbete
som
till att könsaspekterna
införande.
Detta kan vara en förklaring
högskolelagens
där fokuseframträdande
i
förarbetena
och
uttalandena
inte fått någon
plats
att
bland stumed rekrytering
och könsfördelning
rar frågor som sammanhänger
lornas

verksamhet.

bestämmelse

forskarstuderande

denter,

finns

leutbildningarna

huvudtaget

och lärare.
det dock

har förbisetts.

Inte heller

själva innehållet

När det gäller

anledning

i högsko-

att tro att jämställdhetsfrågan

över-

som nyligen lagts fram
prop.
utbildningsområdet

i den proposition

och män inom
mellan kvinnor
om jämställdhet
1994/95: 164 finns uttalanden om på vilket sätt jämställdhet och könsaspekter
I den
bör komma till uttryck i den undervisning
som ges vid högskolorna.
behandlas
dock
sistnämnda
jämställdheten
propositionen
som en pedagogisk

fråga

inom

Den valda
samhet

skall

skolväsendet.

det obligatoriska

formuleringen
alltid

verkhögskolornas
kan i och för
och män iakttas"
och könsaspekter
skall beaktas i

i 1 kap. 5 § högskolelagen

jämställdhet

mellan

kvinnor

sig anses innefatta ett krav på att jämställdhet
undervisningen.
Enligt vår mening utgör dock avsaknaden

av särskilda
målsättning härvidlag.

en otydlighet i fråga om statsmakternas
att denna otydlighet måste undanröjas och föreslår

talanden

av lagtexten.
Av vår tidigare

redogörelse

framgår

motivut-

Vi anser
i detta syfte ett förtydligande

att l kap. 5 § högskolelagen,

utöver

stad-
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gandet om jämställdhet i all högskoleverksamhet,
som ett andra stycket innehålockså bör främja förståeli sin verksamhet
ler föreskrifter
om att högskolorna
förhållanden.
Att denna föreskrift
sen för andra länder och för internationella
till
i utbildningen
framgår av specialmotiveringen
även tar sikte på innehållet
mellan

jämställdheten

s. 80. I syfte att klargöra
och män också skall finnas

1992/93:1

5 § andra stycket prop.

kvinnor

att frågor som rör
med i den under-

föreslår
att paragrafens första stycke
som högskolorna tillhandahåller
och män
mellan kvinnor
jämställdhet
kompletteras med en föreskrift
att
om
för
vikten
ökad
förståelse
och
En
alltid skall iakttas
främjas.
av att främja

visning

att bryta det mönster av mäns översåväl inom familjer
återfinns
som i
som
cementerade
strukturer
väl
vissa
i stort. En sådan genombrytning
av
i förlängningen
även kvinnors utsatthet för våld. Kunskaper om dessa

jämställdheten mellan
ordning och kvinnors
samhället

påverkar

könen

kan bidra

till

underordning

att hos berörda yrkeskategorier öka förståelsen för alla de kvinnor som faktiskt utsätts för våldet.
skriva
enligt vår mening inte tillräckligt
Det är emellertid
att i högskolelagen
examensordFramför
allt
i
i
undervisningen.
skall
främjas
in att jämställdheten
där könsaspekterna har en särskild relevans
ningen för sådana yrkesutbildningar
är också

förhållanden

när det gäller

betydelsefulla

bör det framgå att förhållanden
som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser
skall genomlysas. Inte minst gäller detta kvinnors utsatthet för våld. De yrkesför läkare,
utbildningar
man därvid särskilt bör ha i åtanke är utbildningarna
socionomer,

sjuksköterskor,

vilken

bildningen,

dock

psykologer

inte regleras

och jurister.

Detsamma

gäller polisut-

i examensordningen.

innehåloch barnmorskeexamen
sjuksköterskeexamen
Målen för läkarexamen,
kännedom om förhållanler i dag krav på att den studerande skall ha förvärvat
och
hälsa. Senare års forskning
den i samhället
som påverkar människans
och mäns
i kvinnors
kunskaper har visat att det föreligger
stora skillnader

uppfattningar
också olika

mening

om vad som utgör hälsa och ohälsa. Kvinnor
tyngdpunkt vid faktorer som påverkar individens
att könsaspekter

är det viktigt

på hälsa tydliggörs

och män lägger
hälsa.

vår

Enligt

i målbeskrivningarna

Det bör därför föreskrivas
att den studeranbarnmorska,
respektive
läkare,
sjuksköterska
av examen som
i samhället som påverkar kvinnors
kännedom om förhållanden

för de angivna yrkesutbildningarna.

de, för erhållande
skall ha förvärvat

och mäns hälsa.
Av vår kartläggning
flertalet

orter

knappast

av olika yrkesutbildningar
alls fokuseras i psykolog-

att frågor om kön på
och socionomutbildningarna.

framgår

Detta är enligt vår mening en allvarlig brist. För att säkerställa att könsaspekter
föreslår
också tas upp i dessa utbildningar
att målen för utbildningarna
krävs
kompletteras på så sätt att det för psykolog- respektive socionomexamen
att den studerande
påverkar kvinnors
Av

målen

har förvärvat

kännedom

om förhållanden

i samhället

som

och mäns livsbetingelser.

för juristutbildningen

framgår

att den studerande,

för

att erhålla
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juris

kandidatexamen,

heter i särskilt

skall ha förvärvat

sådana teoretiska

och färdig-

kunskaper

skall
ämnen som behövs för att vederbörande
kunna komma i fråga för domartjänst och verksamhet
advokat.
Därutöver
som
skall ha insikt i ämnesområden
nämns att den studerande
som kan vara av
särskild betydelse för tillämpningen
varvid som
kunskaperna,
av de juridiska

angivna juridiska

på sådana

exempel

ämnesområden

rättshistoria,

anges

allmän

rättslära

och

ekonomi.
Domares

och advokaters

liksom åklagares
verksamhetsområden
påverkar,
i stor utsträckning
människors
förhållanden.
vår
Enligt
mening
av,
den
skall
verka
inom
rättsväsendet
ha
goda
är det uppenbart
måste
att
som
insikter i människors
olika livsbetingelser.
och manligt
Aspekter som kvinnligt
och påverkas

har därvid

liksom
de
stor betydelse. Domare vid de allmänna domstolarna,
i brottmål,
som är verksamma
som försvarare
men i all synnerhet
i sin verksamhet
åklagare, kommer i stor utsträckning
att handlägga mål och
ärenden med anknytning till straffrätten.
Bland de vanligaste mål- och ärendety-

advokater

att den som
perna är därvid våldsbrott
av olika art. Det är därför väsentligt
skall verka inom rättsväsendet
i frågor som
har kunskaper om och insikter
Effekter
gäller våldsproblematik.
av fysiskt och psykiskt våld spelar i dessa
att det i fråga om
en väsentlig roll. Vi anser det anmärkningsvärt
inte uppställs krav på insikter i de frågor som här nämnts. Vi
juristutbildningen
föreslår att målbeskrivningen
för juristutbildningen
kompletteras
så att det för

sammanhang

godkänd
såväl

kandidatexamen

juris

i samhälls-

och

erfordras

erhållit
insikter
att den studerande
kvinnors
och
mäns
påverkar
som

familjeförhållanden

livsbetingelser
som i frågor med anknytning till fysiskt och psykiskt våld.
Ökade kunskaper i grundutbildningen
Polishögskolan
om våld mot kvinnor
kan bidra till att skapa attityder hos poliserna som möjliggör
ett bra bemötande
kvinnor.

av utsatta

Därför

är det viktigt

för poliser

ningen av utbildningen
Även andra
mot kvinnor.
bör dock,

livsbetingelser

särskilt

aspekter

att man vid

den planerade

uppmärksammar

på kvinnors

enligt vår mening,

frågor som rör våld

och mäns

ges utrymme

omlägg-

förhållanden

och

i undervisningen.

ställer stora krav på uppföljning
och utvärdering
Målstyrning
av verksamheter
verksamhet
För utvärdering
har inrättats
av verksamheterna.
av högskolornas
med
myndighet - från och med den 1 juli 1995 Högskoleverket
en särskild
och utvärdering.
När det gäller det nya
uppgift att svara för sådan uppföljning
verkets uppgifter har från statsmakterna
särskilt uttalats att högskolornas
verksamhet

framgent

sin självständighet

riktlinjer.

funktion

i förhållande

J ämställdhetsområdet

uppföljningsallsidig

måste följas

upp med avseende
till olika politiskt

på hur högskolorna

och utvärderingsområde.

Vi delar uppfattningen

som också bör innefatta utbildningens
i förhållande
till samhällets
och arbetsmarknadens

uppföljning

utnyttjar

givna mål, ramar, regler och
har i sammanhanget framhållits
som ett viktigt
att det krävs

en
och forskningens

utveckling

och
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kompetensbehov.
Regeringen

har aviserat

järnställdhetsutveckl

skall ges i uppdrag att aktivt följa
och årligen rapportera till regering-

att det nya verket

ingen inom högskolorna

ges
en om läget. Enligt vår mening är det lika viktigt att det nya högskoleverket
i uppdrag att följa utvecklingen
av hur frågor om jämställdhet mellan kvinnor
Särskilt angelägen är en
vid våra högskolor.
och män beaktas i undervisningen
för vilka statsmakterna
uppställt
i fråga om de yrkesutbildningar
uppföljning
mera specifika krav på insikter och kompetens hos den som skall erhålla examen.
Vi har i det föregående

redovisat några av de särskilda satsningar som under
öka
den yrkesverksamma
personalens kunskaper och
att
senare
har beretts
insikter
i frågor som gäller våld mot kvinnor.
Många människor
Vissa yrkesgrupper har dock varit svåra
möjlighet att delta i sådan fortbildning.
år gjorts

för

inom rättsväsendet
och
I Kapitel 8 Myndigheterna
att nå i önskad omfattning.
våld mot kvinnor har vi särskilt uppmärksammat behovet av riktad utbildning
till domare, men
har även i andra sammanhang i detta betänkande framhållit
måste öka
och kunskaperna i frågor som gäller våld mot kvinnor
att insikterna
för
kan förväntas möta kvinnor
hos alla dem som i sin verksamhet
utsatts
som
har gjort med sådant syfte har visat sig
våld. De satsningar som statsmakterna
Satsningarna har haft stor betydelse
och fått stor genomslagskraft.
välbehövliga
hälso- och sjukvården
för såväl enskilda yrkesutövare
inom socialtjänsten,
sektorer.
mellan
dessa
rättsväsendet
för
samverkan
som
Även med förbättringar
för berörda yrkesgrupper
av grundutbildningen

och

tror
dem som i sitt
med särskilda insatser för att fortbilda
vi att det är nödvändigt
arbete möter kvinnor
som utsatts för våld. Det kommer också att dröja innan
får genomslag. Dessde föreslagna åtgärderna i fråga om grundutbildningarna
värre torde man kunna konstatera att frågor som rör våld mot kvinnor ännu inte
har en sådan betydelse att myndigheterna i sina egna budgetar avsätter erfordersin personal i ämnet. Även om fortbildningsinsatliga resurser för att fortbilda
ordinarie
budgetar anser
inom ramen för myndigheternas
ser skall finansieras
och, på samma sätt som skedde
vi det angeläget att staten ånyo tar ett initiativ
inom
år 1991, avsätter särskilda medel för fortbildning
av berörda handläggare
hälso-

socialtjänsten,
domstolarna.
endevalda

Syftet

och sjukvården,

polis-

bör även avse informationsinsatser
berörda politiska nämnder.

Resurserna
i särskilt

med fortbildningen

bör i huvudsak

att öka kunskaperna om våldet mot kvinnor,
stånd förbättrade
handläggningsrutiner
8 som behandlar
git att det skall
och

socialtjänsten,
uppdras

Domstolsverket

särskilda

och åklagarmyndigheterna

att,
policydokument

till

samt
förtro-

som tidigare, dvs.
och få till
skapa attitydförändringar
vara detsamma

området.

hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen,

riktade

Vi har i kapitlen
och rättsväsendet

Rikspolisstyrelsen,

6 och
föresla-

Riksåklagaren

utarbeta
var och en inom sitt verksamhetsområde,
handläggning
för myndigheternas
av ärenden med
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till våld mot kvinnor.
anknytning
underlag för utbildningsinsatserna.

Sådana
l kapitlen

dokument

kan

10 och 11 har

lämpligen
föreslagit

utgöra
vissa

med anknytning till våld
i olika lagstiftningsfrågor
förändringar
Även dessa förändringar
behöver uppmärksammas i den föreslagDet är, enligt vår mening, även med hänsyn härtill naturligt
na fortbildningen.
att staten tar del i fortbildningsinsatserna.

genomgripande
mot kvinnor.

Vi föreslår

att tre miljoner

kr avsätts för ändamålet

under

nästa budgetår.
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17

för

Kostnader

Kvinnovåldskommissionens

förslag

Kvinnovåldskommissionen

har i betänkandet lagt fram ett stort antal förslag till
in
flera
olika områden. Vi beskriver
griper
olika initiativ
på
och
som
verksamheter,
i syfte att ge stöd och hjälp
våldsutsatta
som har tillkommit
kvinnor.
Vi redovisar också våra ställningstaganden
till olika frågor, ställnings-

åtgärder

taganden som grundas på den erfarenhet
erhållit under arbetets gång. Hämtvi olika konkreta förslag till åtgärder. Flera förslag tar sikte på
över redovisar
olika myndigheters
handläggning
Vi
av ärenden som rör våld mot kvinnor.
föreslår

också

lagändringar

på ett flertal områden.
de
ekonomiska
konsekvenserna
av
enligt den ordning som förslagen

Vid redovisningen

dessa att redovisas
Som nämnts i inledningen
bördes

rangordna

till

förslagen

Vi har föreslagit

att åtgärder
åtgärderna syftar till

slagna

betänkandet

av våra förslag kommer
upptagits i betänkandet.

har det inte varit

vår avsikt

att in-

efter angelägenhet.
vidtas

när det gäller

kriminalstatistiken.

De före-

att ge ett bättre underlag för olika bedömningar
såvitt avser det våld som riktas mot kvinnor.
Framför
allt bör statistiken
ge
information
brottsoffrets
kön,
ålder,
nationalitet
och,
inte
minst, relation till
om
Även i vissa andra avseenden bör enligt vår mening kriminalgärningsmannen.
statistiken
förbättras.
De föreslag som lämnats beträffande
kriminalstatistiken
kan innebära

förebyggande
förbättra

vissa begränsade merkostnader,
åtminstone
initialt.
Inom
rådet BRÅ
pågår för närvarande
ett utvecklingsarbete

statistiken

det kriminalpolitiska
na nära

förestående.

brottsligheten
såvitt

avser

Brotts-

för att
för
underlag
och
inom
Övergripande
planering
analyser
som
området. Dessutom är en översyn av kodningsanvisningar-

Vi har i betänkandet
förutsatt
på
att könsperspektivet
får en framskjuten plats vid BRÅ:s översyn. En ökad observans
torde dock inte innebära någon mer betydande
könsaspekterna

Kostnader
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för

förslag

kostnadsökning.
en förbättrad kriminal statistik har vi föreslagit att en brottsofferundersökning om våld mot kvinnor kommer till stånd. En sådan undersökning skulle
för att komma till
bidra till ökad kunskap om vilka resurser som bör sättas
Förutom

rätta

med det våld

speciella
ningen.
kr.

kräver
utsätts för. En sådan undersökning
som kvinnor
undersökinte minst när det gäller genomförandet
av
kan förväntas uppgå till ca två miljoner
för undersökningen

förberedelser,
Kostnaden

Medel

reserveras

bör

kunna

i samband

Vi har också föreslagit

avsättas inom ramen för de medel som regelmässigt
jämställdhetspropositionerna.
med de återkommande

kampanj för
en nationell
En sådan
våld mot kvinnor.
och som
nämnt tidigare
kostnadsmässigt,

att regeringen tar initiativ
medvetenhet
om problemet

att öka allmänhetens
kan ligga på olika

kampanj

har vi inte haft möjlighet

nivåer

att uppskatta

kostnaderna

till

för denna.

Vi har föreslagit
att betydelsen av insatser för kvinnor
som utsätts för våld
föreslagna nya socialsärskilt i den av Socialtjänstkommittén
uppmärksammas
beaktar arbetet med
Vi har också ansett det viktigt att kommunerna
tjänstlagen.
föreslagit
vi
har
och
verksamhetsplanering,
kvinnor
i
sin
att särskilda
utsatta
Vi har föreslagit
utarbetas för denna grupp.
att den årliga
handlingsplaner

föreslagit bör upprapport till kommunfullmäktige
som Socialtjänstkommittén
relationer
och de åtgärder
i
våld
kvinnor
nära
förekomsten
märksamma
mot
av
till rätta med
komma
för
vidtagit
och
andra
aktörer
att
som socialtjänsten

problemet.
och dess socialtjänst ytterst ansvaret för kvinnor
i dag har kommunen
och
med
anledning av att de har blivit utsatta för våld
stöd
hjälp
behöver
som
Genom vårt förslag tydliggörs detta ansvar. Ansvaret för
och andra övergrepp.
kvinnor utgör sålunda inte något i kostnadshänseende
våldsutsatta
nytt åliggande
Redan

och att kostnadsberäkna
ett ökat engagemang för denna grupp
i insatta åtgärder öka
inte göra. I stället torde effektiviteten
sikt.
vinster
samhällsekonomiska

för socialtjänsten,
låter

sig rimligen

och medföra

att varje kommun utser en eller flera socialsekreterare,
som får ett särskilt ansvar för kvinnor som utsätts för våld. Förslaget kan möjsocialtjänst.
innebära en ökad arbetsbörda för kommunens
ligtvis inledningsvis
effektivitetsmedföra
bör
Förlaget syftar dock till en kompetenshöjning,
som
Vi har också föreslagit

vinster.

på
arbete som egentligen ankommer
i stor utsträckning
upprepning
på
så
sätt
kvinnorna
och
förebygger
skydd
samhället.
De ger
av
en
kvinnor som har
hjälp
praktisk och psykologisk
våldet, och de tillhandahåller
arbetar också aktivt med att till olika
Kvinnojourerna
utsatts för våldsbrott.
De bidrar
grupper i samhället föra ut kunskap om det våld som drabbar kvinnor.

Kvinnojourerna

utför

Kostnader

till

att göra det existerande
pen. En större medvetenhet

för

våldet

Kvinnovåldskommissionens

synligt

förslag

och öka medvetenheten

om övergrepmot kvinnor ökar

i samhällets alla delar om våldet
att förebygga sådant våld.
Erfarenheterna
har visat att betydligt
fler kvinnor
får stöd och hjälp när
erhåller ökade resurser. Även om kvinnojourernas
kvinnojourerna
verksamhet
inte har utvärderats
vetenskapligt
torde varje kvinna som får hjälp innebära en

möjligheterna

minskad

belastning

sendet.

Om kvinnan

allt hälso- och sjukvården men även för rättsväfår hjälp att förändra sin situation minskar nämligen risken
för att våldet mot kvinnan upprepas och förvärras.
I vissa fall kan ett upprepat
våld t.0.m.
leda till kvinnans
död. Vi har mot denna bakgrund föreslagit
att
stöd- och utvecklingsarbete
ökas med
statsbidraget till de lokala kvinnojourernas
tio miljoner

sikt,

för framför

kr per år. Ett ökat stöd till kvinnojourerna
torde, åtminstone på viss
de
såväl
samhällsekonomiskt
besparingar
görs
av
som
som när
mänskligt lidande.

uppvägas

det gäller

Motsvarande
argument kan anföras såvitt avser det statliga stöd på två miljoner
kr per år som vi föreslagit till brottsofferjourer
som stödjer kvinnor som utsatts
för våld och sådana frivilliga
för män
organisationer
som erbjuder behandling
med våldsproblematik.
Vi

har,

i samband

inom
av frågor som rör myndigheterna
får
i
utarbeta
någon
uppdrag
polismyndighet
att
att
modeller för ett tillfredsställande
bemötande av kvinnor som är utsatta för våld.
Förslaget syftar till att effektivisera
polisens arbete såvitt avser anmälda våldsrättsväsendet,

med behandlingen

föreslagit

brott

Enligt många polisers uppfattning
är det, vid ärenden som
mot kvinnor.
kvinnomisshandel,
vanligt att kvinnan återkommer
gång på gång med anmälningar mot samme man. Inte sällan tar kvinnan tillbaka sina uppgifter under

rör

dock
stöd från polisens sida minskar
gång. Med ett utvecklat
att kvinnan ånyo utsätts för våld. Förslaget om en särskild försöksverksamhet torde sålunda vara kostnadsbesparande
på sikt. Den bör kunna finansieinom
för
budget.
Rikspolisstyrelsens
ras
ramen

utredningens
risken

Vi har ansett det angeläget att få till stånd en försöksverksamhet
med intensivmed elektronisk
kontroll
beträffande
övervakning
män, som inte kan förmås
Vi har sålunda föreslagit att Rikspolisatt respektera meddelade besöksförbud.
för en sådan verksamhet.
Utstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna
rustning och organisation för sådan Övervakning finns redan inom ramen för den
försöksverksamhet
Den begränsade

med intensivövervakning

av vissa fängelsedömda som pågår.
drabbar
torde kunna rymRikspolisstyrelsen
som
ordinarie
kommer att
budget. Hur stor kostnadsökningen

merkostnad

mas inom styrelsens
bli totalt är dock knappast

möjligt att förutsäga. Vidare skulle den nu föreslagna
och den torde i huvudsak
vara av begränsad omfattning,
inom ramen för den försöksverksamhet
ekonomiskt
som redan

försöksverksamheten
kunna

pågår.

rymmas
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Kostnader

400

Kvinnovåldskømmissionens

för

förslag

när det gäller möjligheterna
en begränsning av vårdsekretessen
misstanke
rättsvårdande
till
myndigheter beträffande
att lämna uppgifter
om
våldsbrott riktade mot person. Ytterligare
vissa allvarliga
ett antal allvarliga
Vi har föreslagit

brott

komma

förmodas

kan härigenom

till rättsväsendets

kännedom.

för brottsutredning

som kommer att bli föremål
och dom är dock omöjligt
att förutse.

brott

ytterligare

Hur många

respektive

åtal

medföra
kan förutsättas
av olika straffbestämmelser
kan dock inte förvänKostnadsökningen
för rättsväsendet.
vinster för
och den bör ställas mot de ekonomiska
tas bli annat än marginell,
kvinnovåldet.
bekämpande av
samhället som blir följden av ett effektivare

Förslagen

ändringar

till

vissa ökade kostnader

behandling

Vi anser det angeläget att psykoterapeutisk
som har gjort sig skyldiga till sexualbrott

män
kan ges inte bara
män som har dömts för

utan även
t.ex. upprepad misshandel av en partner.
mot kvinnor,
ådöms
årligen
har uppskattat
Kriminalvårdsstyrelsen
att ca 1 000 personer
för män som
för sådana brott. En utbyggd behandlingsverksarnhet
fängelsestraff
andra våldsbrott

gjort

riktade

till

sig skyldiga

för

kostnadsökning

våldsbrott

mot kvinnor

innebär

Kriminalvårdsstyrelsen.

tveklöst

har dock

Vi

en inte obetydlig
inte haft praktiska

att kartlägga vilka behoven är när det gäller behandling
av dessa
och inte
omfattande
torde
bli
tämligen
sådan
kartläggning
män, eftersom
en
för
sålunda
inte
möjligt
Det
är
vetenskaplig
synvinkel.
okomplicerad
oss att
ur
utökad
behandlingsverksamhet.
i detta skede uppskatta kostnaderna för en sådan

möjligheter

Vi har därför

föreslagit

att regeringen

uppdrar

Kriminalvårdsstyrelsen

att göra

en sådan kartläggning.
i detta betänkande

Vi har återkommande

av ökade kunskaper
i kontakt med våldsutsatta

vikten

framhållit

hos den personal inom olika områden som kommer
Även med en förbättring
för berörda yrkesgrupkvinnor.
av grundutbildningen
Vi har därför
för
fortbildning.
insatser
med
särskilda
det
nödvändigt
är
per
och,
ansett det angeläget att staten ånyo tar ett initiativ
skedde år 1991, avsätter särskilda medel för fortbildning.

samma sätt som
Vi har föreslagit
att
Även dessa
nästa budgetår.

kr avsätts för detta ändamål under
tre miljoner
medel bör enligt vår mening kunna avsättas inom

regelmässigt

reserveras

i samband

ramen för de medel som
återkommande
jämställdhetsproposimed de

tionerna.
Vi har utöver

de nu nämnda förslagen även gjort åtskilliga uttalanden som utgör
i olika frågor. I den mån sådana förslag och rekommendatio-

rekommendationer

ner överhuvudtaget

betydelse.

innebär

några kostnader

får dessa anses vara av marginell
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Förslagen
j

ämställdhetssynpunkt

En grundförutsättning
struktur
rör våld
mellan

grundad

ställdhet

för uppkomsten

på mäns överordning

mot kvinnor
kvinnor

att förebygga
noperspektiv.

ur

har därför

och män.

med frågor om jämställdhet
ökar
jämställdheten
är viktiga även för
som
Våra överväganden har gjorts utifrån ett kvinett nära samband

Åtgärder

våld mot kvinnor.
Samtliga förslag

genom

av mäns våld mot kvinnor är samhällets
och kvinnors underordning.
Frågor som

att förbättra

som vi länmar syftar
kvinnors
situation.

till

att uppnå

ökad jäm-
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19.1

Förslaget

till

lag om
1980:
sekretesslagen

ändring
100

i

14 kap.
2 §
Sekretess hindrar
dighet,

om uppgijien
förundersökning,

inte att uppgift i annat fall än som avses i 1 § lämnas till mynbehövs därför

eller skiljande från
rättegång, ärende om disciplinansvar
anställning eller annat jämförbart rättsligt förfarande vid myndigheten mot någon
rörande hans deltagande i verksamheten vid den myndighet där uppgiften förekommer,
omprövning av beslut eller åtgärd av den myndighet där uppgiften förekommer, eller
tilLsyn över eller revision hos den myndighet där uppgiften förekommer.
Sekretess hindrar inte att uppgift lämnas i muntligt eller skriftligt yttrande av
sakkunnig till domstol eller myndighet som bedriver förundersökning
i brottmål.
Sekretess hindrar inte att uppgift om enskilds adress, telefonnummer och arbetsplats lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs därför delgivning enligt
delgivningslagen
Uppgift hos myndighet som driver televerksamhet om
1970:428.
enskilds telefonnummer får dock, om den enskilde hos myndigheten begärt att
abonnemanget skall hållas hemligt och uppgiften omfattas av sekretess enligt 9
kap. 8 § tredje stycket, lämnas ut endast om den myndighet som begär uppgiften
finner att det kan antas att den som söks för delgivning håller sig undan eller att
det annars finns synnerliga skäl.
Sekretess hindrar inte att uppgift som angår misstanke om brott lämnas till
åklagarmyndighet,
polismyndighet eller annan myndighet som har att ingripa mot
brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet och detta kan antas föranleda annan
påföljd

än böter.
För uppgift som omfattas av sekretess enligt 7kap. 1-6, 33 och 34 §§, 8 kap. 8 §
första stycket, 9 eller 15 § eller 9 kap. 4 eller 7
8 § första eller andra stycket
eller 9 § andra stycket gäller vad som föreskrivs i fjärde stycket endast såvitt angår
misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare strof än fängelse i två
år. Dock hindrar sekretess enligt 7 kap.
33 eller 34 § inte att uppgift som
angår misstanke om brott enligt
4 eller 6 kap. brottsbalken mot någon som inte

Författningskommentarer
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Inte heller
eller polismyndighet.
arton år lämnas till åklagarmyndighet
sekretess enligt 7kap. 1 4 eller 33 § att uppgift som angår misstanke om
,
4 kap. 4 a § eller 6 kap. 3 § andra stycket brottsbalken
brott enligt 3 kap. 6
eller polismyndighet.
lämnas till åklagarmyndighet
Tredje och fjärde styckena gäller inte uppgift som omfattas av sekretess enligt 9

har fyllt
hindrar

kap. 9 § första stycket.
Sekretess enligt 7 kap. 1 § och 4 § första och tredje styckena hindrar inte att
uppgift om enskild, som inte fyllt arton år eller som fortgående missbrukar alkohol,
narkotika eller flyktiga lösningsmedel, eller närstående till denne lämnas från
myndighet inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten till annan sådan myndighet, om det behövs för att den enskilde skall få nödvändig vård, behandling eller
annat stöd. Detsamma gäller i fråga om lämnande av uppgift om gravid kvinna
eller närstående till henne, om det behövs för en nödvändig insats till skydd för det
väntade barnet.
I paragrafens

stycke

görs

ett tillägg,

som innebär

att vårdsekretessen

ytterligare.

begränsas
I

femte

återfinns

sekretesslagen

14 kap.

sekretessen.

2 § femte

stycket

i
om vissa begränsningar
vissa undantag från bl.a. hälso- och

bestämmelser

innehåller

och socialtjänstsekretessen

sjukvårdssekretessen

att lämna uppgifgäller
För närvarande

när det gäller

ter som angår misstanke om brott till polis och åklagare.
att uppgift får lämnas endast såvitt angår misstanke om brott

for vilket

inte är

föreskrivet
än fängelse två år. Vid misstanke om brott mot den
lindrigare
I
vårdsekretessen.
som är under 18 år har dock ytterligare genombrott gjorts i
och
inte sekretessen att bl.a. personal inom socialtjänsten
sådana fall hindrar
till polis och åklagare, under förutsättlämnar uppgifter
hälso- och sjukvården
I praktiken
4 eller 6 kap. brottsbalken.
ning att det är fråga om brott enligt
straff

endast om en kvinna har utsatts för våldtäkt
avser vuxna kvinnor,
är oförhindrad
som personalen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten
verksamhet
brottet. För Svenska kyrkans församlingsvårdande
att polisanmäla
gäller samma regler som för
hos Barnombudsmannen
och för verksamheten
är det, såvitt

hälso-

och sjukvården

Starka skäl föreligger

och socialtjänsten.

enligt vår mening

för att ytterligare begränsa vårdsekreSådana
till rättsvårdande
myndigheter.

tessen när det gäller att lämna uppgifter
uppgifter
skäl gör sig gällande beträffande
allvarliga

brott riktade

i vårdsekretessen

vid

om vissa
som angår misstanke
begränsning
därför
ytterligare en
mot person. Vi föreslår
misstanke om vissa särskilt angivna vålds- och sexual-

brott.
är stadgat ett minimii 3 kap. 6 § brottsbalken
grov misshandel
misstanke om detta
angår
skall
uppgift
förslag
vårt
Enligt
år.
som
om ett
vi att en ny straffföreslår
betänkandet
brott få lämnas till polis och åklagare. l
bestämmelse
införs i 4 kap. brottsbalken
se avsnitt 19.4, 4 kap. 4 a §. Enligt
Beträffande

straff
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den bestämmelsen

skall en man som mot en närstående eller tidigare närstående
kvinna använder våld eller hot om våld eller utsätter kvinnan för annan fysisk
eller psykisk påverkan,
ägnad att varaktigt kränka hennes integritet och skada
hennes självkänsla,
dömas för kvinnofridsbrott
till fängelse i lägst ett och högst
sex år. En man som handlar på samma sätt mot en annan man, och en kvinna
som handlar så mot en annan kvinna eller mot en man skall dömas till samma
Även beträffande uppgifter
straff, varvid brottet benämns fridsbrott.
som angår
misstanke om dessa brott föreslår vi ett genombrott
i vårdsekretessen.
Beträffande sexualbrotten

ändringar

i 6 kap. brottsbalken

avsnitt

se

19.4.

Straffbuden

föreslår

vi vissa genomgripande

för-

i nuvarande

6 kap. 2-4
avseende
utnyttjande och sexuellt utnyttjande av underårig förs i
princip samman till en paragraf 6 kap. 3
sexuellt utnyttjande.
För den
brottet,
graden
sexuellt
föreslår
vi
minimistraffet
utnyttjande,
grovt
att
grova
av
sexuellt

tvång,

sexuellt

Även vid misstanke
vara ett år.
om detta brott föreslår vi att möjlighet
öppnas för vårdpersonalen
att lämna uppgift till polis och åldagare. De skäl som
för en ändring redovisas utförligt
föreligger
i den allmärma motiveringen.
skall

Paragrafens femte stycke kompletteras sålunda med en bestämmelse som innebär att sekretess enligt 7 kap.
4 eller 33 § inte hindrar att uppgift som angår
misstanke om brott enligt 3 kap. 6
4 kap. 4 a § eller 6 kap. 3 § andra stycket
brottsbalken

lämnas till åklagar- eller polismyndighet.
Genombrottet
i sekretesför
enskilds
gäller
uppgifter
förhållanden
inom
hälsooch
personliga
sen
om
sjukvården och socialtjänsten samt inom Svenska kyrkans församlingsvårdande
verksamhet.
Undantaget gäller oberoende av vilken ålder den person har uppnått som blivit utsatt
Paragrafen
stadgar

för brottet.
för

närvarande

och inte skyldighet
för
en möjlighet
Vi
föreslår
polisanmälan.
ingen ändring i detta
att göra en
avseende.
När det gäller att bedöma i vilka fall hälso- och sjukvården
och
bör utnyttja möjligheten
socialtjänsten
har det i
att självmant lämna uppgifter

vårdpersonalen

förarbetena
och

till bestämmelserna

misstankarnas

styrka

i 14 kap. anförts

att det är brottets svårhetsgrad
bör
Vi
1983/84:142.
prop.
avgörande
som
vara
bör ta initiativ
till en polisanmälan
framför
allt i de

anser att vårdpersonalen
situationer
där det föreligger

risk att våldsbrottsligheten
armars fortsätter, såsom
fallet
vid
misshandel
närstående.
Vi understryker
någon
mot
vara
dock vikten av att hälso- och sjukvårdspersonalen,
liksom socialtjänstpersonalen,
ofta

torde

i första

hand försöker ge utsatta kvinnor stöd och hjälp så att kvinnorna
själva
och kan ta initiativet
till en polisanmälan.
Vidare bör myndigheterna
länma
förutsatt
ut uppgifter
om det i ett konkret fall begärs av en annan myndighet,
sekretessen
inte
hinder
i
lägger
15
§
jfr
vägen
5
Detta
kap.
sekretesslagen.
att
vill

får betydelse

inte minst

när polis eller åklagare behöver

uppgifter

i form

av ett

rättsintyg.
De skäl som föreligger för ett genombrott
i sekretessen i fråga om vårdpersoi offentlig
tjänst gör sig i lika hög grad gällande i fråga om hälso- och

nal
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sjukvårdspersonalen
för sistnämnda

och socialtjänstpersonalen

grupper

i enskild

tjänst. Tystnadsplikten

innebär

om en enskilds

att personalen inte obehörigen får röja uppgifter
Vid
hälsotillstånd
eller andra personliga förhållanden.

persons
har det ansetts naturligt att söka ledning
en tolkning av obehörighetsrekvisitet
i det skaderekvisit
Någon lagändring såvitt avser
som finns i sekretesslagen.
personalen i enskild tjänst är således inte erforderlig.

19.2

Förslaget

till

lag

om

ändring

i

rättegångsbalken
36 kap.
5 §
Den som till följd av 2 kap. 1 eller 2 § eller 3 kap. 1 § sekretesslagen 1980:100
eller någon bestämmelse, till vilken hänvisas i något av dessa lagrum, inte får
lämna en uppgift får inte höras som vittne om denna utan tillstånd från den myndighet i vars verksamhet uppgiften har inhämtats.
Advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter, kuratorer vid familjerådgivningsbyråer,
som drivs av kommuner, landseller kyrkliga samfälligheter, och deras biträden får höras som
ting, församlingar
vittnen om något som i denna deras yrkesutövning anförtrotts dem eller som de i
samband därmed erfarit, endast om det är medgivet i lag eller den, till vars förmån
tystnadsplikten gäller, samtycker till det. Den som till följd av 9 kap. 4 § sekretesslagen inte får lämna uppgifter som avses där får höras som vittne om dem
endast om det är medgivet i lag eller den till vars förmån sekretessen gäller
samtycker till det.
Rättegångsombud,

biträden eller försvarare får höras som vittnen om vad som
dem för uppdragets fullgörande
endast om parten medger det.
hinder
vad
andra
eller
tredje stycket är andra än försvarare
Utan
av
som sägs i
skyldiga att vittna i mål angående brott, för vilket inte är föreskrivet lindrigare
strajf än fängelse i två år. Utan hinder av vad som sägs i andra stycket är läkare,
anförtrotts

tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter,
kuratorer
landsting,
församlingar
elvid familjerådgivningsbyråer,
drivs
kommuner,
av
som
ler kyrkliga samfälligheter,
och deras biträden skyldiga att vittna även i mål
angående brott enligt 3 kap. 6
4 kap. 4 a § eller 6 kap. 3 § andra stycket
brottsbalken.
Om tystnadsplikt för den som i Svenska kyrkans ordning har vigts till det kyrkliga
Den som
ämbetet som präst finns föreskrifter
i 36 kap. kyrkolagen 1992:300.
kyrkan
eller
den
Svenska
inom något annat trossamfund än
är präst
som i sådant
ställning
får
höras
något
inte
samfund intar motsvarande
som han
som vittne om
eller hon har erfarit under bikt eller själavårdande samtal.
Den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen
får höras som vittne om förhållanden
3 § yttrandejrihetsgrundlagen

eller 2 kap.
som tystnads-
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avser endast i den mån det föreskrivs i nämnda paragrafer.
Om någon enligt vad som sägs i denna paragraf inte får höras som vittne om ett
får vittnesförhör inte heller äga rum med den som under tystvisst förhållande,
nadsplikt biträtt med tolkning eller översättning.

plikten

Ett tillägg

i paragrafens

görs

fjärde

stycke, som innebär

från

att undantaget

begränsas.

vittnesplikten

dvs. vissa begränsningar
av möjligvittne.
andra
stycke återfinns
heterna att ställa frågor till ett
I paragrafens
vissa angivna yrkesgrupper.
Det
beträffande
i vittnesplikten
begränsningar
Även de i paragrafen angivna
allt personalen inom vårdsektorn.
gäller framför

regleras

Iparagrafen

är dock skyldiga

yrkesgrupperna
är föreskrivet

det s.k. frågeförbudet,

lindrigare

straff

att vittna

i mål angående brott,

än fängelse två år. Detta framgår

för vilket

inte

av paragrafens

fjärde stycke.
Vi har föreslagit

skall ges ökade möjligheter
att personalen inom vårdområdet
lämna
sekretess,
ut uppgifter som angår misstanke om vissa
att, utan hinder av
till polis och åklagare se avsnitt 19.1. Förslaget innebär
allvarliga våldsbrott

beträffande uppgifter som
av sekretessen inom vårdområdet
en viss uppmjukning
minimistraff
med
lägre
vissa
brott
än fängelse två år. Det
rör misstanke
om
och fridsbrottet
det av oss förslagna kvinnofridsbrottet
gäller grov misshandel,

Syftet med förslaget är att ge de rättsvårdande
Förslaget
myndigheterna ökade möjligheter att ingripa mot allvarliga våldsbrott.
och det frågeförbud
till den vittnesplikt
bör ses i förhållande
som föreligger
sexuellt

samt grovt

utnyttjande.

rättegångsbalken.

enligt

Grov misshandel,

kvinnofridsbrott,

fridsbrott

och grovt sexuellt utnyttjande har
om ett år. Dessa brott innebär så

alla ett minimistraff
mot en människa att de i vissa avseenden kan jämföras med
Det är mot denna bakgrund som
brott för vilka är stadgat ett högre minimistraff.
skall vika även i mål angående
för vårdpersonalen
vi föreslår att frågeförbudet
utvecklas skälen för dessa
de förstnämnda
brotten. I den allmänna motiveringen
eller får med våra förslag

allvarliga

övergrepp

ändringar.
såvitt avser paragrafens fjärde stycke, som
således ett tillägg
barnmorskor,
psykologer, psykosjuksköterskor,
läkare,
tandläkare,
att
biträden,
och
deras
kuratorer
vid familjerådgivningsbyråer,
utan
terapeuter,
Vi

föreslår

innebär

hinder
skall

som annars råder enligt paragrafens andra
av det frågeförbud
vittna
även i mål angående brott enligt 3 kap. 6
skyldiga
att
vara

stycke,
4 kap.

Undantaget från frågeförbudet
4 a § och 6 kap. 3 § andra stycket brottsbalken.
vårdpersonal. Vi har sålunda inte ansett det befogat att
gäller endast beträffande
eller de personer som omfattas av sekretess enligt 9 kap. 4 §
ålägga advokater
sekretesslagen
Förslaget
lämna

ut

i dessa fall.
också en utökad skyldighet för vårdpersonalen
att i vissa fall
vid
Sålunda kan en förundersökningsledare
handlingar.

vittnesplikt

innebär
allmänna
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fridsbrott
eller grovt sexuellt
kvinnofridsbrott,
om grov misshandel,
23
få
jfr
kap. 14 § och 38
del
utnyttjande begära att
av t.ex. en sjukjoumal
kap. 8 § rättegångsbalken.
misstanke

19.3

Förslaget

till

lag

om

ändring

i

föräldrabalken
6kap.
17§
Frågor om vårdnad eller umgänge tas upp av rätten i den ort där barnet har sitt
hemvist. Om barnet har medgetts fingerade personuppgifter enligt lagen 1991 :483
om fingerade personuppgifter tas frågorna upp av Stockholm tingsrätt. Frågor om
vårdnad och umgänge kan tas upp även i samband med äktenskapsmål. Om det
inte finns någon behörig domstol, tas frågorna upp av Stockholms tingsrätt.
Frågor om vårdnad som avses i 4-8 och 10 §§ samt 10 b § andra stycket samt
frågor om umgänge som avses i 15 § handläggs iden ordning som är föreskriven
eller en av dem och
för tvistemål. Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna
är föräldrarna
överens i saken, får de väcka talan genom gemensam ansökan.
Övriga frågor om vårdnad handläggs i den ordning som gäller för domstolsärenden.
I mál om vårdnad kan underhålLsbidrag för barnet yrkas utan stämning.
Dom i mål om vårdnad eller umgänge får meddelas utan huvudförhartdling,
parterna är överens i saken.

om

om behörig domstol i mål om vårdnad och
såvitt avser mål anumgänge med barn. I paragrafen görs ett förtydligande
gående vårdnad och umgänge med barn när barnet har medgetts fingerade
I 17 § återfinns

bestämmelserna

personuppgifter.
innebär att en person kan
om fingerade personuppgifter
medges rätt att använda andra personuppgifter
om sig själv än de verkliga under
högst fem år, om det finns en uppenbar risk att personen kan bli utsatt för
särskilt allvarlig brottslighet
som riktar sig mot dennas liv, hälsa eller frihet och

Lagen

1991:483

inte
om personen
använda fingerade
bor tillsammans

kan ges tillräckligt
skydd på annat sätt. Medgivande
att
barn
kan lämnas även
personuppgifter
ett
som varaktigt

med sin förälder.

och
ett barn har medgetts rätt att använda fingerade personuppgifter
kan
tvekmed
barnet
eller
vårdnad
talan
umgänge
väcker
barnets förälder
om
samhet uppstå om vilket forum som är det korrekta. Vi föreslår ett förtydligande
tingsrätt
i detta hänseende. Förslaget innebär att Stockholms
av bestämmelsen
Om

skall

vara behörig

domstol

inte bara

-

såsom är fallet

i dag

-

när annat forum
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saknas,

utan även när barnets verkliga hemvist
har medgetts fingerade personuppgifter.

barnet

exklusivt

tingsrätt

för prövning

om vårdnad
med äktenskapsskillnadmål.

personuppgifter.
i samband

uppgifter

forum

Frågor

skall

givetvis

kunna

tas upp i samband

19.4

Förslaget

vardnads-

inte kan fastställas
Redan

därför att
i dag är Stockholms

av ansökningar enligt lagen om fmgerade
och umgänge kan för närvarande
tas upp
I de fall barnet har fingerade person-

och umgängesfrágorna

även i fortsättningen

med äktenskapsskillnadsmål.

till

lag

om

ändring

i

brottsbalken
3 kap.
5 §
Den som llfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter
henne eller honom i vanmakt eller annat sådant tillstånd, döms för misshandel till
fängeLse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex
månader.
I paragrafen
ersätts
allmänna

görs

"honom"

enligt

vårt

med "henne

förslag
eller

endast

honom".

vissa
Skälet

språkliga

ändringar.

för detta har berörts

Bl.a.
i den

motiveringen.

4 kap.
1 §
Den som bemälaigar sig samt bortför eller inspärrar barn eller annan med uppsåt
att skada henne eller honom till liv eller hälsa eller tvinga henne eller honom till
tjänst eller att öva utpressning, döms för människorov till fängelse på viss tid, lägst
fyra och högst tio år, eller på livstid.
Är brottet mindre grovt, döms till fângeLse i högst sex år.
I denna paragraf

görs endast vissa språkliga

ändringar.

2§
Den som i annat fall än i I § sägs berövar någon friheten, genom att bortförd
eller inspärra henne eller honom eller på annat sätt, döms för olaga frihetsberövande till fängelse, lägst ett och högst tio år.
Är brottet mindre grovt, döms till böter eller fängelse i högst två år.
I denna paragraf

görs endast vissa språkliga

ändringar.
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3§
Den som, i annat fall än som avses i I eller 2
genom olaga tvång eller vilseledande, föranleder
att någon kommer i krigs- eller arbetstjänst eller annat
sådant tvångstillstånd
eller förmår någon att bege sig till eller stanna kvar på
utrikes ort, där hon eller han kan befaras bli utsatt för förföljelse eller utnyttjad för
tillfälliga sexuella förbindelser eller på annat sätt råka i nödläge, döms för försättande i nödläge till fängelse, lägst ett och högst tio år.
Är brottet mindre grovt, döms till böter eller fängelse i högst två år.

görs endast vissa språkliga

I denna paragraf

ändringar.

4a§
En man som mot en närstående eller tidigare närstående kvinna använder våld
eller hot om våld eller utsätter henne för annan jâlsisk eller psykisk påverkan, ägnad
att varaktigt kränka kvinnans integritet och skada hennes självkänsla, döms för
kvinnofridsbrøtt
till fängelse i lägst ett och högst sex år.
Om en man handlar som anges i första stycket mot en annan man, eller om en
till
kvinna handlar så mot en annan kvinna eller mot en man, döms för fñdsbrott
strajf som där anges.
Bestämmelsen
beskrivit

har vi mer
ny. I den allmänna motiveringen
bör införas.
att en ny straffbestämmelse

är helt
till

skälen

utförligt

som kan avgränsas och precisemedan kvinnor som under lång tid varit utsatta for misshandel
ras tidsmässigt,
från en närstående man upplever och beskriver
övergrepoch andra övergrepp
för
upprepade
kvinna
har
överNär
fortlöpande
utsatts
process.
en
pen som en
Vår Straffrätt

fokuserar

på konkreta

gärningar,

grepp är det oftast inte möjligt för henne att i detalj beskriva
Vi har funnit att det behövs en ny straffbestämmelse
övergreppen.

vart och ett av
i brottsbalken

som framför
relationer.

kvinnor

allt

tar sikte

våld

och andra

övergrepp

mot

i nära

i olika straffstadsom redan i dag är kriminaliserade
kan vara
Gärningsmomenten
ganden, kommer att kunna inrymmas i strafibudet.
alla av att de utgör led i en påmånga och olikartade,
men de kännetecknas
gående process. Fördelen med en sådan ordning är att helheten - om än i belysning av enskilda detaljer - blir föremål for domstolens prövning. Vid kvinnoknuffat,
sparkar och
knytnävsslag,
misshandel
består våldet ofta av örfilar,
En rad olika

stryptag.

handlingar,

våld. De
är våldet också förenat med hot om ytterligare
pågått under längre
kan vara begränsade, men då misshandeln
framstår den som
ett led i upprepade och allvarliga övergrepp

Inte sällan

synliga

skadorna

tid eller

utgjort

Vi föreslår att det i paragrafen skall anges att
ett utslag av särskild brutalitet.
använder våld eller hot om
skall krävas att gärningsmannen
det för straffansvar

Författningskommentarer

våld

eller

för arman fysisk eller psykisk påverkan. Rekvisitet
för vilka stadgas straff enligt
att omfatta vissa handlingar
bestämmelserna
i brottsbalken
misshandel
respektive
olaga hot, men även
om
antal
förenade
med
straff
gärningar
enligt andra bestämmelser
ett stort
som är
i brottsbalken.
kommer

utsätter

offret

härigenom

De gärningar som framför allt kan komma att inrymmas i det nya straffstaddels sådana gärningar som
gandet är sålunda dels misshandel enligt 3 kap. 5
kriminaliserade
i
nuvarande
straffstadganden
är
om olaga frihetsberövande

4 kap. 2 §,
4 kap. 6 §,

olaga tvång
ofredande

4 kap. 4 §,

4 kap. 7 §,

olaga hot 4 kap. 5 §,

förolämpning

hemfridsbrott

5 kap. 3 § och sexualbrott

6 kap.

enligt

En kvinna
blivit

som under lång tid har fått utstå övergrepp från en närstående har
även för beteenden som för närvarande inte upptas i något straffbud.
den nya bestämmelsen
blir det möjligt att ta hänsyn till vissa beteenden

offer

Genom

sätt bidrar till att skapa
som i dag inte är straffbelagda,
men som på ett effektivt
den situation
brottet
psykisk
utslag
är ett
terror som
av
av. Här avses bl.a. att
kvinnan att träffa släktingar och vänner eller att gå ut eller
mannen förbjuder
Vidare avses diffusa hot
att han på ett grovt sätt talar nedsättande till kvinnan.
olika
från
sida
eller
han
undan
tillslag
gömmer
att
av
mannens
gemensamma
såsom telefon och nycklar, samt vissa kontrollerande
beteenden.
hörigheter,
I dag förutsätts
det att kvinnan på ett sammanhängande,
klart och detaljerat
sätt, och med precisering till tid och rum, beskriver de övergrepp som hon varit
vanligt att kvinnans berättelse präglas av vaghet
utsatt för. Det är emellertid
och att den är generellt hållen. Ofta kan kvinnan inte precisera de olika övergreppen till tid och rum. Enligt vår mening måste man kunna godta att sådana
i viss mån
yttre omständigheter
som tid och plats för det brottsliga handlandet
lämnas öppna. Om det kan styrkas att ett visst gärningsmoment
har inträffat bör
det således inte ses som något hinder mot en fällande dom att tid och plats för
inte har kunnat

handlingen
stämmelsen

pågående
skall

anges exakt. Ett av syftena med den nya straffbeär således att tydliggöra att den straffbara
gärningen utgörs av en
där
de
enskilda
inte med nödvändighet
gärningsmomenten
process

behöva

innebär
tillvaro.

tid och rum. När vi talar om en pågående process
inte detta att våld och övergrepp behöver förekomma
ständigt i kvinnans
l stället är det vanligt att perioder av våld avlöses av mer lugna och

preciseras

till

från mannen kärleksfulla
har vi beskrivit
perioder. I den allmänna motiveringen
den växling mellan våld och värme som är karakteristisk
för våldets normaliseringsprocess.
eller tidigare
närstående.
Med
vara riktat mot en närstående
framför
allt
och
kvinnan
lever
levt
tillsameller
har
att
avses
mannen
förhållanden.
Ofta fortsätter
trakasserierna
mans under äktenskapsliknande
av
kvinnan
efter det att hon har lämnat mannen. När gärningsmannen
och offret
Brottet

skall

närstående

har eller

har haft en nära relation

till

varandra

är offret

mer utsatt

än annars.
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Det är mot den bakgrunden
som avses med den
som det anges att förfaranden
integrinya bestämmelsen skall vara ägnade att varaktigt kränka kvinnans/offrets
Brottet är perdurerande,
tet och skada hennes självkänsla.
men det måste, för

handlingarna
skall kunna inträda, förutsättas
att de straffbara
att straffansvar
pågått under en viss minsta tid. Självfallet varierar denna tid från fall till fall,
våldet och hotet har framstått.
inte minst beroende på hur allvarligt
kommer till myndigheternas kännedom först
Många fall av kvinnomisshandel
efter lång tid. Detta medför
det är inte ovanligt

ligger långt tillbaka

att vissa gärningar

att brotten

i tiden,

Det får mot bakgrund

är preskriberade.

blir ett perdurerande brott. När kvinnor
har levt i förhållanden,
mot män bottnar detta ofta i att kvinnorna
lång tid har präglats av att männen misshandlat eller hotat dem. När
åtalats för att hon använt grovt våld har hon
i en sådan situation

betydelse att det nya brottet
våld

grovt

som under
en kvinna

sällan framgång
våld

och

härav stor
har använt

många

med invändningen

gånger

inte ansetts

att hon handlat i nödvärn,
överhängande.
tillräckligt

eftersom

mannens
nya straffbei sådana situatio-

Den

kan få betydelse även för hur en kvinnas våldsbrott
skall
bedömas
i nödvärnshänseende.
ner
Den föreslagna straffbestämmelsen
tar i första hand sikte på att skydda kvinnor
till. Emellertid
från övergrepp
av män, som de har eller har haft ett förhållande
stämmelsen

fall där en man gör sig skyldig till övergrepp
av nu ifrågakvinna
respektive
slag mot en annan man
mot en annan kvinna eller
en
förhållanden,
i homosexuella
mot en man. Det kan vara fråga om övergrepp
eller motsvaranmellan vuxna barn och deras föräldrar
men även i förhållanden
de nära anhöriga. En gärning som innebär övergrepp av exempelvis
en förälder

kan det även finnas
varande

barn bör dock inte omfattas av det nu föreslagna straffbudet.
på ett minderårigt
Paragrafen har delats upp i två
lagtexten.
framgår
Detta
av den föreslagna
Systematistycken. Anledningen härtill framgår av den allmänna motiveringen.
med vad vi föreslagit

ken överensstämmer
6 kap.
Straffet

när det gäller våldtäktsstadgandet

i

l
för brottet

år. Minimistraffet

bör enligt vår mening vara fängelse i lägst ett och högst sex
i 3 kap. 6
minimistraffet
för grov misshandel
motsvarar

I konkurrenshänseende

eslagna

bör,

straffbestämmelsen

när förutsättningar
konsumera

nya
misshandel av normal graden, sexuellt

brott

utnyttjande

i övrigt

föreligger,

den för-

och
som ringa misshandel
enligt den föreslagna straffbebrott, olaga
mindre allvarligt

olaga frihetsberövande,
i 6 kap. 3
För sådana brott
ofredande och förolämpning.
olaga hot, hemfridsbrott,
däremot förfarit
på ett
Om gärningsmannen
skall således inte dömas särskilt.
det
bör
misshandel
föreligger,
för
döma
sådant sätt att förutsättningarna
att
grov

stämmelsen

tvång,

Samma
och grov misshandel i brottskonkurrens.
brott som olaga frihetsberövande
sak gäller beträffande
samt
av normalgraden,
och grovt sexuellt
brottet,
våldtäkt,
utom såvitt avser det mindre allvarliga
utnyttjande. Om gärningsmannen dessutom genom sitt handlande har överträtt
dömas för ifrågavarande

brott
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bör han dömas även för detta brott.
ett meddelat besöksförbud
allt ett brott mot frihet och frid.
Det brott som nu beskrivits
utgör framför
i brottsbalkens
Brottet bör därför placeras bland frihets- och fridsbrotten
fjärde
Vi har valt att rubricera
brottet kvinnofridsbrott
bestämmelsen
intas
i en ny 4 a
att

kapitel.

respektive

fridsbrott.

Vi föreslår

5§
Den som hotar att använda våld eller annars hotar med brottslig gärning på sätt
som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans
säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i
högst ett år.
Är brottet grovt, döms för grovt olaga hot till fängelse, lägst sex månader och
högst fyra ár.
Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om hotet utövats med
livsfarligt
vapen eller annars avsett en särskilt farlig gärning eller riktats mot
någon som har en särskilt utsatt ställning.
I paragrafens

tillägg

stycke görs en språklig ändring. I andra stycket görs ett
det för den grova graden av brottet införs en särskild brottsEtt nytt tredje stycke fogas till paragrafen.
första

varigenom

rubricering.
Flertalet

fall av olaga hot mot såväl kvinnor som män utgörs av andra slags hot
hotar att
Det torde sålunda vara mera vanligt att gärningsmannen
"om någon lyfter vapen eller eljest hotar"
våld av något slag. Uttrycket

än vapenhot.
använda

ersätts med begreppet

"den som hotar att använda våld eller annars hotar". Det
även vapenhot och någon ändring i sak är således

innefattar

senare begreppet
inte avsedd.
År 1993 delades brottet
för grova

brott

infördes.

i högst ett år. Om brottet

högst fyra år. Det grova

i två svårhetsgrader genom att en särskild straffskaFör normal graden är straffet nu böter eller fängelse
är grovt döms till fängelse i lägst sex månader och
brottet

bör enligt vår mening

rubriceras

"grovt

olaga

hot".
kan vara av betydelse vid bedömningen
av om
som för närvarande
förutom hotets innebörd och
brottet skall anses som grovt är enligt förarbetena,
hur akut det framstår,
om hotet riktas mot någon som har en särskilt skyddslös
hot. Detta framgår dock
ställning eller om det är fråga om upprepade allvarliga
Faktorer

inte av lagtexten.
I ett nytt tredje stycke anges i vårt förslag vissa faktorer
bedömningen av om brottet skall hänföras till den svårare
finns

som bör tas med vid
graden. Eftersom det

att från samhällets sida markera allvaret i all olaglig
och eftersom det vanligtvis upplevs som särskilt allvarligt

anledning

av vapen,
för ett vapenhot,

skall

hot som utövas

med ett livsfarligt

vapen

användning
att bli utsatt

regelmässigt
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till den grova graden. Med livsfarligt
vapen avses framför allt skjutvasom särskilt
pen och knivar
men även föremål som av den hotade framstår
då vissa vapenhot
Denna ändring medför
farliga.
en skärpning
av straffet
hänföras

förekommit.
situationer
mindre

Inom

farliga vapenhot

för

närvarande

en mångfald
typiskt sett,
tillhyggen
"lyfts" mot annan.
i första hand att hänföras
kommer även fortsättningsvis

det straffbara

där allehanda

området

ryms

Sådana,

vidtar
Med "lyfta"
menas att gärningsmannen
en sådan
åtgärd att han inlett en användning av vapnet mot annan. Någon
ändring i detta avseende är inte avsedd.
Andra kriterier
som bör medföra att brottet skall anses som grovt är att hotet
avsett en särskilt farlig gärning eller om hotet riktats mot någon som intar en
särskilt utsatt ställning.
Häri inbegripes vissa faktorer som nämns i förarbetena,

till

normalgraden.

förberedande

såsom hotets

innebörd

och hur akut det framstår.

rande och en annan faktor som nämns
hot, bör givetvis
upprepade allvarliga

ningen

av brottets

Uppräkningen

i förarbetena,

är exemplifie-

dvs. om det är fråga om
påverka bedöm-

också fortsättningsvis

svårhetsgrad.

7§
Den som handgripligen antastar eller genom annat hänsynslöst beteende ofredar
eller trakasserar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år.
I paragrafen
till

i syfte att anpassa terminologin

görs vissa språkliga förändringar
formerna
av ofredande.

de vanligaste

och stenkastning torde vara betydligt mindre
genom skottlossning
För att bättre anpassa
och annat trakasserande.
än t.ex. telefonterror
bör därför orden "skottlossning,
till de verkliga förhållandena
terminologin
sålunstenkastning, oljud" tas bort från lagtexten. Även om sådana förfaranden
området
da inte nämns särskilt i paragrafen blir följden inte att det straffbara
Ofredande

vanligt

ryms inom begreppet "annat hänsynslöst beteende".
straffmaximum
höjdes år 1993 pekade man i förarbetena
I samband med att
och annat
och systematiska trakasserier,
på att omfattande
t.ex. vid mobbning
kan rymma
Gärningarna
våld, kan vara att bedöma som ofredande.
psykiskt

begränsas.

långvariga

Dessa beteenden

hänsynslösa

beteenden,

såsom

mycket

omfattande

och

utdragen

mot en tidigare partner. För att ytterligare markera och tydliggöra
sådana
särskilt
straffvärda
vissa
handlingar föreslår vi ett tillägg som anger att
Någon ändring i sak
den som trakasserar
annan skall dömas enligt straffbudet.
telefonterror

såvitt

avser de straffbara

handlingarna

är dock

inte avsedd.
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5kap.
3§
Den som smädar annan genom nedsättande uttalande eller beskyllning eller geär
nom annat kränkande beteende mot henne eller honom, döms, om gärningen
belagd med strof enligt 1 eller 2
för förolämpning
till böter.
Ãr brottet grovt, döms till böter eller fängelse i högst
sex månader.

Endast språkliga

ändringar

görs i paragrafen.

Språket

moderniseras

och någon

i sak är inte avsedd.

ändring

5§
Brott som avses i 1-3 §§ får inte åtalas av annan än mâlrägande. Om målsäganden anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl anses påkallat ur allmän .synpunkt, får dock åklagaren åtala för
förtal och grovt förtal,
förolämpning
mot någon i eller för hans eller hennes myndighetsutövning,
förolämpning

mot någon med anspelning på hans eller hennes kön, sexuella
hudfärg,
nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse.
ras,
Har förtal riktats mot avliden, får åtal väckas av den avlidnes efterlevande make,
bröstarvinge, fader, moder eller syskon samt, om åtal av särskilda skäl anses
påkallat ur allmän synpunkt, av åklagare.
Innebär brott som avses i 1-3 §§, att någon genom att förgripa sig på en främmande makts statsöverhuvud som vistas i Sverige eller på en främmande makts
representant i Sverige har kränkt den främmande makten, får brottet åtalas av
åklagare utan hinder av vad som föreskrivs i första stycket. Åtal får dock inte ske
utan förordnande
av regeringen eller den regeringen har bemyndigat därtill.
läggning,

I första

stycket andra och tredje punkten görs vissa språkliga ändringar. Parasåtillvida
grafen ändras redaktionellt
att innehållet i tredje och fjärde punkterna
slås samman till en punkt. I den nya tredje punkten görs en utökning
kriterium.
erna och en utvidgning
av ett redan befintligt

För förolämpning
kränkande

genom
beteenden
allmärma
hotelser
i bild

mot

inträder

ansvar enligt 5 kap. 3 § om man smädar någon annan
eller beskyllningar
eller genom andra skymfliga
den personen.
vårt förslag i denna del, se den
Beträffande
tillmälen

motiveringen.
eller

av kriteri-

Med

förolämpning

samt skymfliga
avses skällsord
åtbörder
och
även
skymfliga
framställningar
men
behandling av någon armans kropp, såsom att spotta på

beskyllningar,

samt föraktfull

är ett målsägandebrott men kan under vissa omåtalas av åklagaren. Så är fallet bl.a. om målsäganden anger brottet
till åtal och åtal av särskilda skäl anses påkallat ur allmän synpunkt, om det är
fråga om förolämpning
mot någon med anspelning på hans ras, hudfärg, natio-

någon.

Förolämpningsbrottet

ständigheter

Författningskommentarer

416

Detsamma gäller vid förolämpnella eller etniska ursprung eller trosbekännelse.
homosexuell
läggning.
han
har
ning mot någon med anspelning
att
den personens
Om någon förolämpar
en arman person genom att anspela

många gånger samma behov av att åklagaren åtar sig den föroGenom att tillägga ordet "kön" i första stycket tredje punkten
lämpades
blir följden att åklagaren, under samma förutsättningar
som gäller vid förolämpmot
ning med anspelning på ras, hudfärg m.m., kan åtala för förolämpning
på den personens kön. I likhet med förolämpning
mot
någon med anspelning
kön föreligger

sak.

på ras etc. bör åtalsregeln vid förolämpning
på kön tillämpas restriktivt.

någon med anspelning

mot någon

person med anspelning
med anspelning
Det i fjärde punkten upptagna kriteriet avseende förolämpning
läggning överförs till tredje punkten. Någon anledning
på någons homosexuella
inte, och
läggning föreligger
att avse just homosexuell
med
på hans
anspelning
istället
bör
avse förolämpning
läggning överhuvudtaget.

till
att begränsa kriteriet
den särskilda åtalsregeln
eller

hennes

sexuella

6 kap.
1 §
En man som tilltvingar sig samlag eller på annat sätt sexuellt utnyttjar en kvinna
genom våld eller genom hot som innebär eller för kvinnan framstår som trängande
fara, döms för våldtäkt till fängelse, lägst två och högst sex år. Med våld jämställs
att försätta en kvinna i medvetslöshet eller annat hjälplöst tillstånd.
För våldtäkt döms också en man som handlar som anges i första stycket mot en
annan man och en kvinna som handlar så mot en annan kvinna eller mot en man.
Är brottet med hänsyn till våldets eller hotets art och omständigheterna i övrigt
att anse som mindre allvarligt, döms till fängelse i högst fyra år.
Är brottet grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse, lägst fyra och högst tio år.
Vid bedömande av om brottet är grovt, skall särskilt beaktas, om våldet var
livsfarligt eller om den som har begått gärningen tillfogat allvarlig skada eller
eller annars, visat särallvarlig sjukdom eller, med hänsyn till tillvägagångssättet
skild hänsynslöshet

eller råhet.

att paragrafen ändras såvitt avser kravet på den sexuella handling
Det brottsrekvisit
för ansvar enligt lagrummet.
förutsättning
är
som
som
en
i
rekvisitet
motsvarar
upptar den sexuella handlingen
nu gällande 2-4 §§. I
Paragrafen ändras också
första stycket görs även vissa språkliga ändringar.
Vi föreslår

att första stycket behandlar brott som begås av en man
såvitt avser
I ett andra stycke behandlas övriga konstellationer
kommer
härigenom
De nuvarande andra och tredje styckena
gärningsman/offer.
redaktionellt

såtillvida

mot en kvinna.

i princip oförändrade
utgöra paragrafens tredje och fjärde stycke.
- att
rande tredje stycket görs endast en foljdändring.

I nuva-

417

Författningskommentarer

När det gäller våldtäktsbrottet

utgörs den sexuella

handlingen

enligt gällande

lag

karaktär.
Detta utav samlag eller övergrepp
som har klart samlagsliknande
sexuellt umgänge".
trycks i lagen såsom "samlag eller därmed jämförligt
Ett
flertal

andra

är enligt

övergrepp

vår

i lika

mening

Som ett exempel kan nämnas sådana handlingar
för upp främmande
föremål i kvinnans underliv.

våld

för

hög grad kränkande

kvinnan.

som att en man med

Om

har den sexuella kränkningen
finns enligt vår
man som utgångspunkt
ingen anledning att i straffhänseende
mellan de sexualgöra åtskillnad
handlingar
som krävs för ansvar enligt 1 § och de som krävs för ansvar enligt
2-4 §§. Sexualhandlingen
betecknas i de senare fallen som "sexuellt
gällande
nu

mening

umgänge".

Uttrycket

utförligt

belyst

sexuellt

umgänge

i Högsta

med "könsligt

är liktydigt

under

förarbetena

till

har också vid ett flertal

domstolen

den allmänna

se

denna del en straffskärpning

vilket

umgänge",

brottsbalken.
tillfällen

varit

motiveringen.

för vissa gärningar

uttryck

Innebörden
föremål

förslag

Vårt

blivit

av uttrycket
för prövning

som i dag bedöms

innebär

i

som sexuellt

tvång.
sexuellt

Uttrycket
sexualakt

två personer
Begreppet sexuellt

är utesluten.

som detta uttryck
sådana övergrepp

utförligt
förevarande

till

en frivillig
varje inslag av ömsesidighet
och de närmast positiva associationer

umgänge,

ger,

paragraf
varvid

Den sexuella

-

och

utnyttjar
begreppet

handlingen

Uttrycket
sexuellt

i 2-4 §§

gärningsmannen

-

framstår

utnyttjar

i våldtäktsparagrafen

att gärningsmarmen

"tilltvingar
tilltvingar

i stället

sitt överläge
beskrivs

sig samlag

som ett utslag av
i förhållande
till offret.

därför

eller

enligt vårt förslag
annat

sätt sexuellt

och det nya
som i dag avses

sig samlag är exemplifierande,

avser samma sexuella
umgänge.

utnyttjar

med begreppet sexuellt
Även fortsättningsvis
våldtäkt,

föra tanken

medan vid våldtäkt

vid
är inte ägnat att spegla de faktiska förhållandena
i
har
kommenterats
paragrafen.
Uttrycket
som avses
mer
i den allmänna
De straffbara
motiveringen.
gärningar
som avses i

utnyttjande
som

kan enligt vår mening

umgänge

mellan

skall såväl män som kvinnor
skall omfatta gärningar

och straffansvaret

handlingar

kunna fällas till
riktade

ansvar för
mot såväl kvinnor
att i första stycket

ändras dock redaktionellt
som män. Paragrafen
genom
behandlas
brott som begås av en man mot en kvinna,
och i ett andra stycke
behandlas brott som begås av en man mot en annan man eller av en kvinna mot
en annan kvinna eller mot en man. Skälen till denna ändring framgår av den
allmänna

motiveringen.

Beträffande
för

närvarande

det tvång som krävs för ansvar innefattar gärningsbeskrivningen
att någon skall ha tvingats till den sexuella handlingen
genom

våld eller hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara. I
våldtäktsstadgandet
att lika med
anges, enligt nu gällande lydelse av paragrafen,
våld anses att försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd.
Vi föreslår
inte någon ändring

i sak. Enligt

vår mening

är ordet

"vanmakt"

dock främman-
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de för nutida

språkbruk

tillstånd"

annat hjälplöst

eller

vi i stället

varför

införs

föreslår

att uttrycket

för att beteckna

"medvetslöshet

ifrågavarande

rekvisit..

i en ny paragraf 2 § om våldtäkt
mot
övergrepp
i
våldtäktsålder"
"offrets
låga
kriteriet
barn. Det för grov våldtäkt upptagna
paragrafens sista stycke skall, mot bakgrund av innehållet i den tillkommande
om våldtäkt mot barn, utgå.
nya bestämmelsen
barn upptas

Sexuella

2§
Den som sexuellt utnyttjar någon som är under femton år, döms för våldtäkt mot
barn till fängelse, lägst två och högst sex år.
Är brottet med hänsyn till särskilda omständigheter att anse som mindre allvarligt,
döms till fängelse i högst fyra år.
Är brottet grovt, döms för grov våldtäkt mot barn till fängelse, lägst fyra och
högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om den
eller tillfogat
som har begått gärningen använt våld eller hot om brottslig gärning
allvarlig skada eller allvarlig sjukdom eller, med hänsyn till sin anknytning till
barnet eller barnets låga ålder eller annars, visat särskild hänsynslöshet eller
råhet.
nya 3 § och
nu gällande paragrafen upphävs se även den föreslagna
Alla sexuella
barn.
sexuella
övergrepp
helt
mot
paragraf
med
ersätts
om
en
ny
§§
omfattas
1-4
under
faller
i
under
15
dag
år som
av den
övergrepp
mot barn
Den

nya paragrafen.

föreslagna
För

barn

aktiviteter
i samband

delta i olika sexuella
att frivilligt
till användning
kommit
inte
våld
Att
sägas vara i hög grad begränsat.
haft någon
inte
med ett övergrepp
mot barn beror ofta på att barnet

under

15 år måste utrymmet

för

att göra motstånd. Sexuellt utnyttjande av ett barn under 15 år behandlas enligt vårt förslag i en särskild paragraf om våldtäkt mot barn. Den sexuella
i begreppet sexuellt
vid brottet motsvaras
handlingen
av vad som innefattas
ande. Rekvisitet
sexuellt
betecknas
utnyttj
umgänge i nuvarande lagstiftning,
men
bedöms
Gärningen
med vad vi föreslagit när det gäller l
överensstämmer

möjlighet

oavsett om det varit fråga om någon
som våldtäkt
Någon påverkan eller något annat moment utöver
Det skall sålunda inte behöva
heller ha förekommit.

tvångssituation
utnyttjandet

eller

inte.

behöver

inte

föras någon bevisning

om

i någon annan mening.
Straffet för normal graden uppgår - liksom
Brottet delas in i tre svårhetsgrader.
i lägst två och högst sex år. Om brottet
§
till
fängelse
i
1
för våldtäktsbrottet
döms
är att anse som mindre allvarligt
med hänsyn till särskilda omständigheter
till fängelse i högst fyra år. Detta framgår av paragrafens andra stycke. Lägsta
att offret

straff

faktiskt

har utnyttjats

är i detta fall

bör medföra

således fängelseminimum,

att brottet

hänförs

till

den mindre

14 dagar.

allvarliga

Omständigheter

som

graden kan vara att

Författningskommentarer

skillnaden

i ålder

och utveckling

har förövats

gärningen

på förhållanden

och den mot vilken
andra stycke tar sålunda främst sikte

innefattas

unga märmiskor.
eller hot kommit till användning
som grovt
det råntvång

ning",

som är ett vidare
dess nuvarande
lydelse,

ningsmarmen
likaså

Paragrafens

gärningsmannen

mellan

Om fysiskt våld
gärningen bedömas

gärning"

är liten.

mellan
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tillfogat

brott.

begrepp

I uttrycket

vid våldtäkt
"våld
Även

mot barn bör
hot om brottslig
"hot om brottslig
gär-

eller

som avses i l
jfr 4 kap. 4 § och 6 kap. 2 § brottsbalken

i

kan medföra

allvarlig

att brottet bedöms som grovt. Om gärskada eller allvarlig
sjukdom bör gärningen

bedömas

överensstämmer
med
som grovt brott. De senare kriterierna
bestämmelsen
i l § sista stycket. Likaledes bör brottet bedömas som grovt om
övergreppet riktat sig mot en avkomling. Detsamma gäller om gärningsmarmen
är en vuxen person i barnets egen familj, som barnet står i ett beroendeförhållande till, även om biologiskt
släktskap inte föreligger mellan barnet och gärOm övergreppet
ningsmannen.
riktat sig mot ett litet barn bör detta vara en

omständighet
är dock
som medför att brottet skall anses som grovt. Avsikten
inte att skapa någon bestämd åldersgräns under vilken brottet alltid skulle vara
att bedöma som grovt. Ju yngre barnet är desto större betydelse får dock detta
kriterium.
Andra
visat

omständigheter

särskild

skall anses ha
som kan medföra att gärningsmannen
och som därför kan medföra att brottet skall anses

hänsynslöshet

försatt barnet
som grovt kan vara att gärningsmannen
Däremot
bör gärningsmarmens
utnyttjande av att offret

hjälplöst

i ett hjälplöst tillstånd.
redan befinner sig i ett
skall anses som grovt. En

tillstånd

inte utan vidare medföra att brottet
som kan hänföra gärningen till den grova
oavsett ålder, har en särskilt skyddslös ställning,

annan omständighet
om barnet,
tionshinder
Straffskalan
täkt enligt

av något slag.
för grov våldtäkt
1 § sista stycket,

graden kan vara
såsom ett funk-

för grov
mot barn motsvarar straffskalan
dvs. fängelse i lägst fyra och högst tio år.

våld-

3§
Den som, i annat fall än som avses i I eller 2
sexuellt utnyttjar annan genom
tvång eller genom att allvarligt
missbruka hennes eller hans beroende
ställning döms för sexuellt utnyttjande till fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som pd ett otillbörligt
sätt sexuellt utnyttjar en person som befinner sig i
olaga

medvetslöshet eller annat hjälplöst tillstånd eller lider av en psykisk störning.
För sexuellt utnyttjande döms även den som, i annat fall än som avses i I eller
2
sexuellt utnyttjar en person som är under arton dr och som är hans eller
hennes avkomling eller står under hans eller hennes fostran eller för vars vård eller
tillsyn han eller hon har att svara på grund av myndighets beslut.
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Om den som har begått gärningen visat särskild hänsynslöshet eller om brottet
sexuellt utnyttjande till fängelse, lägst
annars är att anse som grovt, döms för grovt
år.
och
högst
ett
sex
3 och 4 §§, och som inte är
upptas i
som för närvarande
förs samman till
2
den
föreslagna
§
eller
1
straffansvar
enligt
med
förenade
riktade mot
inte
gärningar
således
några
innefattar
en paragraf. Bestämmelsen
straffskalorna.
Dessutom
barn under 15 år. Vissa ändringar görs beträffande
De gärningar

görs i enlighet
De

med vad som sagts tidigare

sexualhandlingar

som utgör

brott

vissa språkliga

enligt

paragrafen

justeringar.
beskrivs

enligt

vårt

på så sätt att gärningsmannen sexuellt utnyttjar en arman person. De
de som enligt nu gällande lag benämns
sexualhandlingar
som avses motsvarar
till l § och
redovisas i motiveringen
ändring
sexuellt umgänge. Skälen för denna
rekvisisåväl
Begreppet sexuellt utnyttjar ersätter
i den allmänna motiveringen.

förslag

"ha sexuellt umgänge
någon till sexuellt umgänge" som rekvisitet
tet förmå
som i dag
med". Någon ändring i sak är inte avsedd. Såvitt avser handlingar
fallet
när det
och
såsom
är
rätt
gällande
enligt
liksom
skall
det
§
i
4
upptas
inte
behöva
barn
våldtäkt
bestämmelsen
mot
gäller den av oss föreslagna
om
föras någon bevisning om att offret faktiskt har utnyttjats i annan mening än
sexuellt.
För sexuellt

umgänge

utnyttjande

gällande rätt bl.a. den som har sexuellt
utnyttja att denne befinner sig i
att otillbörligen
torde ha sin största praktiska
Rekvisitet
tillstånd.

döms enligt

med annan genom

annat hjälplöst
då någon på grund av kraftig berusning eller narkotikapåsituationer
i
betydelse
verkan inte har förmåga att uppfatta att hon eller han utsätts för sexuella närmanden. Det kan också vara fråga om sexuella närmanden till en sovande eller
inte kan bjuda motstånd
en person som på grund av sjukdom eller kroppsskada
Som tidigare nämnts anser vi
eller inte förmår uppfatta gärningens innebörd.
är främmande för nutida språkbruk. I analogi med vad som
att ordet "vanmakt"
ersättas med ordet "medvetslös1 § bör ordet "vanmakt"
föreslås beträffande
vanmakt

eller

Någon ändring i sak är inte avsedd.
är inte
Någon mer genomgripande förändring såvitt avser brottens straffvärde
i
två
år,
högst
fängelse
motsvaras
normalgraden,
Straffet
för
av den
åsyftad.
bestämmed
samband
3
§§.
I
att
straffsats som för närvarande gäller för 2 och
delades in i två
melserna om sexuellt tvång respektive sexuellt utnyttjande
för sexuellt tvång och sexuellt utnyttbestämdes att straffskalorna
brottsgrader
för grovt sexuellt tvång respektive
och
år
i
två
högst
fängelse
skulle
jande
vara
i
lägst
fängelse
sex månader och högst fyra år. Den
grovt sexuellt utnyttjande
för grovt sexuellt utnyttjande till samma
1 januari 1995 höjdes straffmaximum
maxinivå som för normalgraden
av våldtäkt, nämligen sex års fängelse. Detta
för
i 3
Detta innebär en höjning av maximistraffet
mistraff behålls oförändrat
het".

de gärningar

som avses med nuvarande

2
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andra stycke tar sikte på sådana särskilt straffvärda
sexuella kränkningar som anges i prop. 1991/92:35
s. 16
och 23 samt prop. 1994/95:2
s. 17 f.,
upptas i 4 §
men avser också vissa av de fall som för närvarande

Paragrafens

andra stycket.

Bl.a. avses fall då en vårdnadshavare
eller motsvarande
sexuellt
vid
tillfällen.
underårig
Mot
härav
bör
miniupprepade
bakgrund
en
mistraffet
för brott enligt 3 § andra stycket inte understiga
ett års fängelse.
Straffet for det grova brottet skall sålunda uppgå till fängelse i lägst ett och

utnyttjar

högst sex år.
Med den systematik

för vissa av de
som vi nu föreslår kommer minimistraffet
handlingar som avses i den nuvarande bestämmelsen om grovt sexuellt utnyttjande av underårig i 4 § andra stycket att uppgå till fängelse ett år och inte till två
år som nu är fallet. Maximistraffet
kommer att uppgå till fängelse sex år och
inte till åtta år som är fallet för närvarande.
Mot bakgrund av att den föreslagna
kommer att rymma handlingar som avses i nuvarande 2
nya 3 § huvudsakligen
och 3 §§ synes ett straffminimum

några
hänförs

tiken,

om ett års fängelse dock inte vara förenat

med

betänkligheter

Flertalet
fall av dem som i dag
ur straffvärdesynpunkt.
till 4 § andra stycket kommer nämligen, med den av oss valda systema-

att hänföras
allt, grov

till den föreslagna

bestämmelsen om våldtäkt mot barn eller,
mot barn. I vissa fall skall till och med våldtäktsbestämrnelsen
i 1 § tillämpas.
För övriga fall offret har fyllt 15 men inte 18 år
och det är inte heller fråga om sådant tvång som avses i 1 § torde också ett
framför

maximistraff

våldtäkt

om sex år vara tillfyllest.

4 §

Paragrafen

utgår

se

3 §.

7§
Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör barn under
femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med
sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två
år.
För sexuellt ofredande döms även den som genom tvång, förledande eller annan
otillbörlig påverkan förmår någon som har fyllt femton men inte arton år att företa
eller medverka i en handling med sexuell innebörd, om handlingen är ett led i
framställning
av pornografisk bild eller utgör en posering i annat fall än när det
fråga
framställning
är
om
av en bild.
Detsamma skall gälla, om någon blottar sig för annan på sätt som är ägnat att
kränka hennes eller hans integritet eller annars genom ord eller handling med
sexuell innebörd
En språklig

ändring

ofredar eller trakasserar annan.
görs i paragrafens

tredje stycke.
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sätt
och "på ett uppenbart sedlighetssårande
de
med termer som bättre beskriver
handling
En
straffstadgande.
förevarande
omfattas
handlingar
som
av
som
innebär ett blottande utgör i de allra flesta fall någon form av integritetskränkning. Uttrycket "ägnat att väcka anstöt" byts därför ut mot uttrycket "ägnat att
"väcka

Formuleringarna

anstötligt"

uppträder

kränka

hennes

eller

anstöt"

utgår

och ersätts

hans integritet".

ett uppenbart sedlighetssårande sätt uppträda
genom ord eller handling
anstötligt mot annan" beskrivs bättre med "att någon genom ord eller handling
annan". Även vissa typer av
ofredar eller trakasserar
med sexuell innebörd
innefattas i detta straffstadgande,
sexuella trakasserier
t.ex. på arbetsplatsen
"Att

innefattar,
som framgår av kommentanu markeras. Ordet "trakasserar"
ett upprepat handlande. Avsikom ofredande i 4 kap. 7
ren till bestämmelsen
till sådana fall. De föreslagna
straffbarheten
ten är dock inte att inskränka
är av terminologisk
ändringarna
art, och någon ändring av kriminaliseringens

vilket

är sålunda

räckvidd

inte avsedd.

11§
Ansvar som i detta kapitel är föreskrivet för gärning som begås mot någon under
viss ålder skall ådömas även den som inte insåg men hade skälig anledning anta
att den andra personen inte uppnått sådan ålder.

Paragrafen

ändras

endast i språkligt

hänseende.

I2§
För försök till våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn,
sexuellt utnyttjande, grovt sexuellt utnyttjande, koppleri och grovt koppleri döms
till ansvar enligt vad som föreskrivs i 23 kap. Detsamma gäller ifråga om förberedelse och stämpling till våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt
mot barn, grovt sexuellt utnyttjande och grovt koppleri eller underlåtenhet att
avslöja sådant brott.
av den
som motiveras dels av tillkomsten
föreslagits
ändringar
som
nya paragrafen om våldtäkt mot barn 2 §, dels de
när det gäller 2-4 §§. Vidare föreslås en ändring i sak.

I paragrafen

Ansvar

görs de följdändringar

ådömas även vid underlåtenhet
brottsbalken.
Det gäller våldtäkt,

skall enligt vårt förslag

att avslöja vissa
grov våldtäkt,

6 kap.
grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt utnyttjande och grovt
koppleri. Syftet är bl.a. att öka skyddet för barn som utsätts för sexuella överkan bli aktuell att tillämpa är
grepp. En annan situation i vilken bestämmelsen

grövre

våldtäkt

brott

enligt

mot barn,
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planlägger
om flera män tillsammans
kännedom.
annans persons

en gruppvåldtäkt

och detta kommer

till

en

13§
Är vid våldtäkt mot barn enligt 2 § andra stycket eller försök till sådant brott eller
vid sexuellt ofredande enligt 7 § första stycket skillnaden i ålder och utveckling
mellan den som har begått gärningen och barnet ringa, får åtal väckas av åklagaren endast om åtal är påkallat ur allmän synpunkt.
i den
ändring. Denna kommenteras
ytterligare
görs en redaktionell
Någon ändring såvitt avser sakinnehållet
motiveringen.
är inte avsedd.

I paragrafen
allmänna

29 kap.
2 §
skall, vid
omständigheter vid bedömningen av strafvärdet
Såsom försvarande
sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas
I om den tilltalade avsett att brottet skulle få betydligt allvarligare följder än det
.
faktiskt fått,
om den tilltalade visat särskild hänsynslöshet,
om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller särskilda
svårigheter att värja sig,
om den tilltalade grovt utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett
särskilt förtroende,
om den tilltalade förmått

någon annan att medverka till brottet genom
tvång, svek eller missbruk av dennes ungdom, oförstånd eller beroende
om brottet utgjort ett led i en brottslig verksamhet som varit särskilt
planlagd eller bedrivits i stor omfattning och i vilken den tilltalade

allvarligt
ställning,
noggrant
spelat en

betydande roll,

eller
för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan
motiv
ett
om
sådan grupp av personer på grund av kön, ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller annan liknande omständighet.

Enligt

paragrafens

rande

omständigheter

vid bedömningen

motiv

för brottet

att kränka

forsta
varit

stycke punkten

sju skall för närvarande
av straffvärdet
en folkgrupp

särskilt

såsom försvåbeaktas

om ett
en annan sådan
etniskt ursprung,

eller

en person,
eller
grupp av personer på grund av ras, hudfárg, nationellt
trosbekännelse
eller annan liknande omständighet.
Enligt vår mening
vet att kränka
av straffvärdet.

någon på grund av kön också beaktas särskilt
Detta bör framgå av lagtexten.

bör moti-

vid bedömningen
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35 kap.
4 §
De i 1 § bestämda tiderna skall räknas från den dag brottet begicks. Förutsätts
för ådömande av påföljd att viss verkan av handlingen inträtt, skall tiden räknas
från den dag då sådan verkan inträdde.
Vid brott som avses i 6 kap. 2 § eller försök till sådant brott skall de i I §
bestämda tiderna räknas från den dag målsäganden fyller eller skulle ha fyllt

femton år.
Om vid bokföringsbrott,
är ringa, den bolgföringsskyldige inom fem år från
som
brottet har försatts i konkurs, fått eller erbjudit ackord eller inställt sina betalningar, skall tiden räknas från den dag då detta skedde.
av tillkomsten
som motiveras
en följdändring
§
brottsbalken.
i
6
2
våldtäkt
barn
kap.
mot
om

I paragrafen

görs

bestämmelsen

19.5

Förslaget
1982:316

rubrik

lag
med

ändring

om

förbud

mot

i lagen
omskärelse

kvinnor

av
Lagens

till

av den nya

ändras till

"lag med förbud

mot könsstympning

av kvinnor".

1§
Ett ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar
av dem könsstympning får inte utföras, oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte.
Skälen för denna
ut mot ordet "könsstympning".
ändring i sak
motiveringen.
Någon
den
allmänna
av
räckvidd
är inte avsedd.
såvitt avser kriminaliseringens
återfinns också ett resonemang såvitt avser den
I den allmärma motiveringen
rättsliga bedömningen av olika mer eller mindre medicinskt motiverade kirurgisOrdet

"omskärelse"

språkliga

ka ingrepp

ändring

byts

framgår

i de kvinnliga

yttre

könsorganen.

2§
Den som bryter mot 1 § döms till fängelse i högst fyra år.
Om brottet har inneburit ett särskilt hänsynslöst beteende skall det bedömas som
grovt. För grovt brott döms till fängelse, lägst två och högst tio år.
För försök, förberedelse och stämpling eller underlåtenhet att avslöja brott döms
till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.
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av förbudet
anges påföljderna för överträdelse
lag har enligt vår mening ett högt straffvärde.

l denna bestämmelse

enligt

ifrågavarande

i 1

Brott

I enlighet

innebär vårt förslag att
i den allmänna motiveringen
som anförts
straffet
för den som stympar en kvinnas kön inte bör kunna bestämmas till
böter. Vi anser vidare att straffet för normalbrottet
bör vara fängelse i högst
fyra år.
med

vad

I paragrafens
huruvida
fara",

stycke

upptas

i dag vissa

skall

anses som grovt.
och "allvarlig
kroppsskada"

"svår

paragrafen

kriterier
för bedömningen
av
"medfört
livsVi anser att kriterierna
bör utgå. I stället kommer
sjukdom"

att innehålla en bestämmelse som anger att brottet
"om
brottet har inneburit
hänsynslöst
ett särskilt
som grovt
Mot
Ordet "synnerligen"
byts sålunda ut mot ordet "särskilt".

enligt vårt förslag

bedömas

skall

andra

brottet

beteende

av att nu ifrågavarande brott ofta riktar sig mot små barn eller unga
är en sådan ändring sakligt
utsatt ställning,
som intar en särskilt
motiverad.
Faktorer
bör
bedömningen
påverka
av om brottet är grovt bör
som

bakgrund
kvinnor,

och vilken skada det
dess omfattning
vara hur ingreppet utförts,
kvinnans ålder vid ingreppet och om ingreppet begåtts som ett led i en
till ingreppet anser vi inte bör
omfattande
verksamhet.
Kvinnans
inställning
framför

allt

medfört,

tillmätas

någon

Straffminimum

fängelse

om brottet skall
det grova brottet kommer

för

bedömas

enligt

som grovt
vårt förslag

eller

inte.

att utgöra

i två år.

I tredje stycket

handlingar

även

för

betydelse

underlåtenhet

19.6

Vi anser att
anges att försök till brott mot lagen är straffbart.
liksom
till
brott,
innebär
förberedelse
och
stämpling
som

att avslöja

bör vara straffbara

brott,

Förslaget till
högskolelagen

lag

om

1992:

enligt

23 kap. brottsbalken.

ändring
1434

i

I kap.
5 §
I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas
och främjasz
Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra länder och
för internationella förhållanden.
i dag en skyldighet att i alla
och högskolor se till att inte
Paragrafens
någon missgynnas på grund av sitt kön samt att iaktta jämställdhet.
nuvarande
kan i och för sig tänkas innefatta ett krav på att olika
formulering

Bestämmelsen

i paragrafens

första

stycke inskärper

vid våra universitet

sammanhang

i verksamheten

könsaspekter

skall beaktas i undervisningen.

Dock föreligger

enligt

vår mening
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en otydlighet
ten.

i detta avseende,

och

föreslår

därför

ett förtydligande

av lagtex-

I syfte att klargöra att frågor som rör jämställdheten mellan kvinnor och män
tilloch högskolorna
skall finnas med iden
undervisning
som universiteten
föreslår vi sålunda att paragrafens första stycke kompletteras med
mellan kvinnor och män skall främjas. Förslaföreskrift
om att jämställdhet
en
innebörd
kommenteras
närmare i den allmänna motiveringen.
gets

handahåller
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särskilt

och

yttrande

Reservation
Lidman

Ang.

av

Ling

och

av bestämmelsen

utformning

Våldtäktsbrottet

ledamöterna

är, i enlighet

Ulla

Margaretha

Ljunggren-Thedéen

om våldtäkt

med brottsbalkens

i 6 kap.

systematik,

1 § brottsbalken
utformat

förövare.
såväl manliga som kvinnliga
Paragrafen
Vi ser inte anledning
att nu frångå denna systematik.
utformning.
ha en formellt
könsneutral
även i fortsättningen

så att det

omfattar

Ang.

bör därför

kvinnofridsbrott/fñdsbrott

beskrivit
den situation
som
tid
blivit
har
föreligger
när en kvinna under en längre
utsatt för våld och andra
övergrepp
av en närstående man. Vi har anfört att det inte främst är de enskilda
i sig som karakteriserar
kvinnans utsatta situation.
I stället
fysiska övergreppen
I betänkandet

har kvinnans

har kommissionen

tillvaro

återkommande

ofta varit helt präglad

av mannens

våld och det latenta

hot

om våld som hela tiden är för handen.
i
Kommissionens
majoritet har funnit att det behövs en ny straffbestämmelse
våld
kvinframför
allt
sikte
och
andra
brottsbalken,
på
övergrepp
mot
tar
som
och
till män. Brottet benämns kvinnofridsbrott/fridsbrott,
nor i nära relationer
det föreslås att brottet upptas i en ny 4 a § i 4 kap. brottsbalken.
har i motiven såvitt avser behovet
Vi delar de synpunkter som kommissionen
kvinnans
situation
och
de svårigheter
på
helhetssyn
som regelmässigt
av en
med rättsväsendet.
Vi har också
en utsatt kvinna vid hennes kontakter
försöka
komma
till
önskemål
förståelse
för majoritetens
rätta med dessa
att
möter
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Reservationer

yttrande

Vi
i brottsbalken.
av en ny straffbestämmelse
är
anser dock att ett brott som det föreslagna kvinnofridsbrottet/fridsbrottet
främst sett ur
Vi vill därför
förenat med avsevärda tillämpningssvårigheter.
i 3 och 4 kap. brottsföreslå följande förstärkningar
ett kvinnoperspektiv
balken.

svårigheter

genom

Förslag

till

Lag

ändring

om

införandet

i brottsbalken

Föreslagen

lydelse

Nuvarande

lydelse

3 kap.
6 §

Är brott
till

som i 5 § sägs att anse som grovt,
fängelse, lägst ett och högst tio år.

Vid bedömande
grovt
ningen

skall särskilt

huruvida

livsfarlig
var
tillfogat
gärningsmannen
kroppsskada

om gäreller
om

eller allvarlig

eller eljest visat särskild
het eller

brottetär

beaktas,

svår

sjukdom

hänsynslös-

skall för grov

dömas

Vid bedömande
av om brottet är
grovt skall särskilt beaktas, om gäreller
livsfarlig
ningen
om
var
svår
tillfogat
gärningsmarmen
kroppsskada eller allvarlig sjukdom

hänsynslösom gärningen

eller eljest visat särskild
het eller

råhet.

misshandel

råhet

eller

begåtts mot en närstående eller tidigare närstående person och ingått
i en systematisk kränkning

eller
Den som genom misshandel
eljest med våld eller genom hot om
brottslig
gärning tvingar annan att
göra,

tåla

eller

underlåta

något,

eller
Den som genom misshandel
eljest med våld eller genom hot om
brottslig gärning tvingar annan att

göra, tåla eller underlåta

tvång

till

dömes för olaga tvång till böter el-

för

ler fängelse

fängelse i högst två år.

i högst två år.

av denna.

olaga

något, döm
böter

eller

och särskilt

Reservationer

Nuvarande

lydelse

Om någon

med sådan verkan

övar

såframt

huruvida

skall särskilt
innefattat
eller

brottet

beaktas,

pinande

Om någon

med sådan verkan

tvång

genom

övar

döms

också

för

olaga

tvång,

och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall
månader

är grovt

beaktas,

särskilt

om gärningen
till

lydelse

om
tvånget är otillbörligt.
Är brott som avses i första stycket
grovt, döms till fängelse, lägst sex

tvånget är otillbörligt.
Är brott
som avses i första stycket
dömes
till fängelse, lägst sex
grovt,
månader och högst sex år. Vid bedömande

Föreslagen

hot att åtala eller angiva annan för brott eller att om
meddelande,
annan lämna menligt

genom hot att åtala eller angiva arman för brott eller att om
meddelande,
annan lämna menligt

tvång

dömes ock för olaga tvång,
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fattat

bekännelse

pinande

om gärningen
till bekännelse

inneeller

eller om gärningen
arman tortyr
begåtts mot en närstående eller tidigare närstående person och ingått

annan tortyr.

i en systematisk kränkning

av denna.

4 kap.
5§

ning på sätt som är ägnat att hos den
hotade framkalla allvarlig fruktan för

Den som hotar att använda våld
eller annars hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den
hotade framkalla allvarlig fruktan för

egen eller annans säkerhet till person
eller egendom, döms för olaga hot

egen eller annans säkerhet till person
eller egendom, döms för olaga hot

till böter eller fängelse i högst ett år.
Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst

till böter eller fängelse i högst ett år.
Är brottet grovt, döms för grovt

fyra år.

månader

Om någon lyfter vapen mot annan
eljest hotar med brottslig gär-

eller

olaga

hot

till

fängelse,

lägst

sex

och högst fyra år.

av om brottet är
skall
särskilt
beaktas om hotet
grovt
utövats med livsfarligt
vapen eller
Vid bedömande

annars avsett en särskilt farlig gärning eller om gärningen begåtts mot
en närstående eller tidigare närstående person

kränkning

och ingått
av denna.

i en systematisk
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misshandel

Grov

Med misshandel
att uppsåtligen tillfoga
en
avses enligt 3 kap. 5 § brottsbalken
sjukdom eller smärta. Som misshandel anses också
annan person kroppsskada,
Misshandelsbrotten
att försätta någon i vanmakt eller i ett annat sådant tillstånd.
och ringa fall
av normalgraden
behandlas i 3 kap. 5
i 3 kap. 6
Straffet
För grova fall ges bestämmelser
för grov misshandel
uppgår till fängelse i lägst ett och högst tio år. Vid bedömande av om misshandeln
är grov skall hänsyn tas till samtliga omständigi tre svårhetsgrader.

är uppdelade

heter

vid

brottet.

Särskilt

skall

Misshandel

beaktas

eller om
om gärningen var livsfarlig
gärningsmannen
tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars
visat särskild hänsynslöshet
eller råhet.
I förarbetena

1987/88: 14 till den ändring av det sist nämnda kriteriet
prop.
företogs
1988,
då ordet "synnerlig"
ändrades till "särskild",
år
poängterasom
främst
des att ett försvarande
ligger i den påmoment vid kvinnomisshandel
liksom i det förhållandet
tagliga integri-tetskränkningen,
att våldet ofta är psykiskt

nedbrytande till sin karaktär. Redan före år 1988 ansågs dock att misshandel som förövades
mot en gravid kvinna eller mot en nära anhörig i regel var
försvarande
till brottsbalken
femte upplagan,
jfr Beckman m.fl. Kommentar

vid upprepade tillfällen
och under
s. 167. När sådan misshandel förekommer
brutala former,
för grov misshandel
t.ex. mot hustru och barn, torde rekvisitet
inte sällan ha varit uppfyllt.
Utbytet av ordet "synnerlig"
mot "särskild"
uten allmän anvisning
synsätt när det gäller

gjorde
tivt

gäller

bl.a.

vid misshandel

sig mot skyddslösa

till domstolarna
att tillämpa ett något mindre restrikmisshandelsbrottet
att kvalificera
som grovt. Detta
varit
eller riktat
påtagligt
integritetskränkande
som

personer.

Sådana misshandelsbrott
offrets

integritet

kränkning
av
som har innefattat en särskilt allvarlig
torde också framstå som grova brott i det allmänna rättsmedve-

Det bör enligt vår mening inte råda någon som helst tvekan om att brott,
innebär
att en kvinna utsätts för upprepad och långvarig misshandel
av en
som
närstående man, skall hänföras till den svårare graden. Vi föreslår därför att det
i lagtexten anges att det skall beaktas om gärningen begåtts mot en närstående

tandet.

eller tidigare

Olaga

närstående

person och ingått i en systematisk

kränkning

av denna.

tvång

handtill skydd för individens
en allmän bestämmelse
lingsfrihet.
stadgar straff för den som tvingar annan att göra, tåla
Lagrummet
eller underlåta
något. Det förutsätts
att tvånget sker genom våld eller genom

I 4 kap. 4 § återfinns

böter eller
slag av hot. Straffet för olaga tvång är i normalfallet
fängelse i högst två år. Om brottet är grovt döms enligt paragrafens andra
stycke till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Som exempel

vissa angivna

och särskilt

Reservationer
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att brottet skall anses som grovt anges att
som kan föranleda
Orden pinande
innefattat pinande till bekärmelse eller annan tortyr.

omständigheter
gärningen

eller själsligt plågande av större intensitet eller
även
om grovt olaga tvång kan vara tillämpligt
i vissa andra fall än då gärningen innefattar pinande till bekännelse eller annan
En förutsättning
är dock att brottet med hänsyn till tvångsmedlets
art,
tortyr.
beskaffenheten
av den handling som åsyftades med tvånget samt övriga om-

och tortyr förutsätter
kroppsligt
Stadgandet
längre varaktighet.

ständigheter
fall

utgör

ett så allvarligt

övergrepp

att det kan jämställas

med typiska

av tortyr.

av män, som de har
som utsätts för misshandel och andra övergrepp
relation
till,
blir
inte
sällan
i
olika
sammanhang
på ett sätt som
tvingade
nära
en
i
förevarande
straffbestärnmelse.
sådant
riktas
När
tvång
mot en närståenavses

Kvinnor

de är brottet

enligt

vår mening

av särskilt

allvarligt

slag. Detta förhållande

bör

i lagtexten genom att där uttryckligen
anges att det vid
särskilt
skall
beaktas
brottet
är
grovt
om gärningen har
av om
begåtts mot en närstående eller tidigare närstående person och ingått i en systematisk kränkning
av denna.
komma

till

uttryck

bedömande

hot

Olaga

är enligt vår mening de hot som riktas mot en närstående. Att
med utgör inte sällan en mer
den
av
person man lever tillsammans
verkningar
situation
och får ofta mer långtgående
än om hotet
skräckfylld
bör komma till
uttalats
från någon mer avlägsen person. Detta förhållande
Särskilt

bli

allvarliga

hotad

genom att det - i likhet med vad vi föreslagit när det gäller
och
olaga tvång - uttryckligen
anges att det vid bedömande
grov
har begåtts mot en
särskilt
skall
beaktas
gärningen
brottet
är
grovt
av om
om
i
närstående
och
ingått en systematisk kränkning
närstående eller tidigare
person

uttryck

i lagtexten

misshandel

förslag
av denna. Såvitt avser Kvinnovåldskommissionens
stämmelsen
i övrigt är vi helt ense med majoriteten.

2.

Ang.

Reservation

utformning

av

ledamoten

av bestämmelserna

om

till ändring

Anders

och

våldtäkt

i straffbe-

Eriksson

kvinnofridsbrott/

fridsbrott
Jag ansluter
gren-Thedéens

mig till

ledamöterna

uppfattning

även i fortsättningen

Margaretha

Lidman

att våldtäktsstadgandet

bör ha en formellt

könsneutral

Lings

och Ulla

Ljung-

1 § brottsbalken
I konsekvens
utformning.

6

kap.
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Reservationer

och särskilt

yttrande

föreslagna nya bestämmelsen
anser jag att även den av kommissionen
sätt.
bör utformas på motsvarande
i 4 kap. 4 a § brottsbalken

härmed

Särskilt

yttrande

Jag delar de synpunkter
Lidman

Ling

och Ulla

av

sakkunniga

som framförs

Monika

av kommissionens
i reservation

Ljunggren-Thedéen

ledamöter
nr

Olsson

Margaretha
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A

of the proposals of the
Against
on Violence

summary

Commission
Women

measures have been taken in recent years to provide greater support for
need for additional
still a considerable
victims.
There is, however,
and
for
help
of
the
in
support
women who have been
case
measures especially
of
combat
the repetition
exposed to violence and other abuse, and measures to

Various
crime

and prevent violence against women.
report contains proposals for measures which affect several areas in
society. We propose legislative amendments in a number of areas, but we note,
at the same time, that legislation alone carmot solve the societal problems posed

violence
This

proportion of our proAs a result, a substantial
deal with matters
authorities
various
which
the
way
on
recommendations
several
make
also
related to violence directed at women. We
should adopt to violence directed at
as regards the attitude public authorities
we focus on violence exercised by men against women
women. In particular,

by violence

against women.

posals are targeted

with

whom

The

they have a close relationship.

international
2 describes

Chapter
various

questions

Chapter

context

community

of the international

the activities

involving

2

violence

directed

at women.

We consider

as regards
that

to inform the general public about statements made in an international
context which are intended to counter violence directed at women. This has an
public awareness of the
function
and reinforces
informative
and educational
in society.
We have
problem
serious
against women
fact that violence
a

important

arranged
of Europe

for the translation
documents

and publication

regarding

measures

of certain
to counter

crucial
violence

UN

and Council

against

women
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which

interappear in Part B of the report. We propose that, in the future,
should
be
directed
which
violence
documents
transat women
concern
into Swedish and published in Sweden.

national
lated

Measures

to

violence

increase

against
3 presents

Chapter

about

knowledge

information

statistical

of

extent

3

Chapter

women

the

concerning

violence

directed

at wo-

men.
Violence

against women
largely hidden, and the official statistics only show
of crimes of violence of this nature. Various
measures are
proposed which may provide a better basis for estimates of the extent of crimes
possible to estimate the
of violence directed at women. This would also make
cost of male violence directed at women and to achieve a better basis for the
a small

proportion

the measures required to counteract such violence.
crucial respects. Thus, for
In our view, crime statistics should be improved
example, statistics for reported crimes should be recorded in terms of gender

determining

applies to crimes covered by Chapters
to a greater extent. This particularly
These
statistics
should also provide greater inforand
6
of
the
Penal
Code.
4
with the perpetrator
and relationship
mation about the victims
age, nationality
of the crime.

In a corresponding
marmer, statistics covering persons subject to
about the victim of the crime,
should contain information

proceedings

criminal

with the perpetrator.
sex, nationality and relationship
Orders Act 1988:688
violations
of
the
Restraining
regarding

including
Statistics

need to be supplemented.
should also provide
Statistics

better

information

about

also
for

compensation

women who are subject to crimes of violence.
We also propose that a survey of violence against women should be undertaken. A study of this kind will improve estimates of the real extent of such
about violence
this may contribute
to greater information
other factors.
violence
and
correlation
between
and
about
the
at women
A study of crime victims may also indicate areas to which resources should be
crimes.

In its turn,

directed

devoted

order

Measures

to combat

which,

against

women

Chapter

4 describes

violence

in the

Chapter
various

long

to which

term,

women

may

are subjected.

counter

violence

4

historical

approaches

on violence directed at women.
We note that research into violence directed

and starting

points for per-

spectives

at women

must be further

deve-

Summary

loped.

should assign a suitable authority
We propose that the Government
to
which such development
up plans for the way
can be achieved.
There
between
existing research of the correlation
very little elucidation
of
violence
and
violence
directed
containing
pornography
at women.
scenes
draw

Additional

research

this area should provide a better basis for assessment of
the possession of pornography
containing
scenes of

the need to criminalize
violence.
The

needs to have greater awareness of the social problem
which violence
directed
for
In Canada and Britain,
at women represents.
which
distributed
example, the authorities
produce information
by television

general

to inform

public

the public

about

considered

women.
public°s

the extent of and reasons for violence directed
at
that such campaigns have had a positive effect on the

attitudes

We propose that the Government
to this type of violence.
Sweden.
a similar campaign
involving young
must be a focus in schools and other types of activities

should

initiate

There

people on the violence to which girls and women are exposed. We consider that
directed at
important
to develop models to describe how male violence
service,
be
dealt
with
in
the
of
school
education
and
military
to
women
course
for example.

Social

services

In Chapter
social

services

We consider

Chapter

5

we discuss the problems associated with the way in which the
tackle cases linked with violence against women.
that there must be a greater awareness on the part of the social

and the
of the existence of violence
against women in the family,
of
This
both
the
interfor
and
such
violence.
applies
at
reasons
consequences
mediate and higher administrative
levels and also at the political
level.
in the measures
Methods
must be developed which lead to an improvement

services

We propose that
to assist women who have been subject to violence.
special attention should be paid to this category of women in the new Social
Services Act which has been proposed by the Social Services Committee.
Thus,

adopted

the new Act

should

that

who

that the social services must endeavour to ensure
who
have been, subject to violence
and other abuse
women
are, or
are given the support and assistance required to change their situation.
level in the
We also emphasize the importance of a focus at the municipal

planning

of their

indicate

activities

women and the allocaon efforts to help vulnerable
for this purpose. We propose that special action programmes

tion of resources
are drawn up for this group of women.
The Social Services Committee
has proposed
tion in each municipality

cipal council

on significant

that the social service

organiza-

a social report once a year to the munisocial conditions
in
changes which have occurred

should

submit
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We consider that, in this context, that there should also be a
close relationships. As a result, the social
the
existence
of violence
on
services should also report on the measures taken by the social services and by
other actors to solve this problem.

the municipality.
focus

also

We

consider

the social

that

service

organization

in each municipality

draw up special action programrnes to determine the best way of helping
women who have been subjected to violence and the measures which can be
and
offered to women, children and men within the social services framework,
should

and voluntary

by other authorities

information

actively

supply

services

framework

violence

and other

which

organizations.

The social services

should

also

within
the social
the resources provided
are available for women who have been subjected to
about

abuse.

for women who have
officials.
These officials
social
welfare
been subject to violence to one or more
should receive special training and regular guidance and advice. The aim of this
All

municipalities

proposal
amongst
efficiency.

Finally,
to draw
violence

to achieve
social services

should

Health

allocate

special responsibility

an improvement
personnel.

in terms of skills and Competence
anticipated that this should increase

we propose that the National Board of Health and Welfare
up general advice for the handling of social welfare matters
These recommendations
directed
at women.
may provide

for municipal
There

should

social

characterize
should

and

authorities

welfare
assistance

also be a focus

medical

regarding

Chapter

guidance

the goals and methods

to women who have been subjected
on children in this context.

services

assigned

regarding
which

to violence.

6

In our interim report "A Centre for Women who have been Raped or Abused"
Swedish Official Reports Series SOU 1994:56,
we proposed that a national
expertise and resources centre for women who have been subject to rape and
This centre
abuse should be established.
now being set up at the University
We emphasize that this centre, where operations are based
on health and medical care, should not be the only one of its kind in Sweden.
important and
of new centres of this kind
the establishment
On the contrary,
for
in
be
the aim should
specialized resources
women who have
every county

Hospital

in Uppsala.

to violence and other abuses.
also required for health
that a comprehensive policy document
and medical services. We propose that the National Board of Health and Welfafor the marmer in which
re should be assigned to prepare general guidelines

been subjected
We consider

draw up measures to help women who have
of this nature
In the first instance, a document
been subjected to violence.
should state the objectives which should apply for such activities.

health

and medical

services

should
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There

subjected

for women who have been
very limited
access to psychotherapy
sexual
and
other
abuses.
Many women have described the Struggle
to

they have had to get the therapy programme
they required. In our view,
highly important for women who have been subjected to abuse to have access
where called for.
to psychotherapy,
must be possible to offer women such
treatment within a reasonable
do not exclude the possibility

time and at a reasonable cost to the patient. We
that some form of care guarantee may need to be
introduced
needs
least on a limited basis. However,
in
to meet womens
- at
view of the considerable
the health care system, we
changes taking place
have refrained
from attempting to draw up detailed provisions
for a guarantee
of this nature.

Chapter

6 also covers

various

questions

in connection

with

organizations

Chapter

7

forensic

medical

certiñcates.

Non

Governmental

Womens

shelters

have suffered

provide

practical

and psychological
assistance for women who
They give women protection, thus preventing
The work undertaken
shelters
of consiwomens

the effects of crime.

a repetition of violence.
derable importance for many women in vulnerable
situations.
However,
lack of
difficult
to offer effective assistance.
resources makes
In our opinion, womens
shelters should have greater opportunities
to appoint
staff,

the centres and to develop
to provide guidance for those working
activities
in other respects. At the moment, central government
contributions
of
devoted
the
local
activities
of
development
to
a total of SEK 3 million
are
womens
shelters. We propose that government
contributions
and
to support
for local womens
development
activities
shelters should be increased by SEK
10 million.

The proposed

figure

half the total contributions

of SEK 13 million

received

by womens

corresponds
shelters

and other

from

funds for womens
shelters
sources. Additional
the prerequisites
for greater operational stability.

create
Centres

for crime

to approximatelocal authority

of this

order

will

in informing
and helping women
are also involved
who have been subject to violence and sexual abuse. Mens crisis centres have
started to develop activities
which provide treatment
for men with violent
tendencies.
value.
We consider that measures of this nature are of considerable
We propose central
year to crime victim
to violence
tendencies.

victims

financial
government
centres for assistance

and to organizations

The Social

Services

Committee

which

has emphasized

the social

service

proposed

that the new Social Services

authorities

of SEK 2 million
per
to women who have been subjected
offer treatment
for men with violent
contributions

for voluntary

the importance

social work.

Act should

of support by
has also
The Committee

include

a special provision

of
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this nature. Since womens shelters undertake tasks which are the responsibility
of the social services authorities
to such a great extent, we consider that this
provision should focus on financial support to womens shelters.

authorities

Judicial

Chapter
involving

questions

8 deals with

8
the judicial

authorities

system.
action
should draw up special
We consider that police authorities
programmes
violence directed at women. The police
for their procedures for cases involving

Chapter

also prepare special information
have been subjected to violence and other abuse.
authorities

brochures

should

for women

who

efforts should be made to seek ways of helping to make
In our opinion,
methods of dealing with cases of violence and other abuses directed at women
As a result, a police authority should be assigned to draw up
more effective.
crimes of violence directed at women.
models for dealing with cases involving
of the way in which various types of records can be employed to
against violence against women more effective should also be
of an experiment of this nature.
within the framework

Assessment

make the fight
included

intensive monitoring
we propose experimental activities involving
of a
by electronic
means of men who cannot be induced to respect notification
restraining order. We propose that the National Police Board should be assigned
In addition,

experimental

such

be advantageous

now under

monitoring

intensive

for experimental

the prerequisites

to investigate

way

certain

of this nature.
might
with
the
coordinated
were
cases of persons sentenced to

activities

activities

imprisonment.

possible for a
that routines should be established which make
needs
she
the
equipment
rapid
have
to protect
always
access to
woman to
who
for
should be possible
herself.
We also consider that
are in a
women
vulnerable
position to have bodyguard protection in cases in which
particularly
We consider

less comprehensive

methods

to analyse the arrangements
needs of women in different

also important
are inadequate. In our opinion,
effective
protection
provide
to meet the
to
of the
evaluation
required
situations.
Thorough

required

women which have been used hitherto. We propose that
Board,
cooperation with the National Council for Crime
of this nature.
be assigned to undertake an evaluation

for protecting

methods

the National
Prevention

Police
should

have a pessimistic initial attitude regarding
women exposed to violence and other abuses in the context of
cases involving
This also affects their propensity to investigate and take up
relationship.
close
a
often womans
this
of
unnature. The reason for dropping the case
cases
Prosecutors

willingness
responsible

public

and the police

often

the investigation.
to assist
investigation
for preliminary

prosecutors,

who

have

greater

At the moment the police are usually
in cases of assault. We consider that

experience

of legal

procedure,

should

conduct

investigations

preliminary

all cases involving male assault of women
when the woman and the perpetrator
aggravated
are acquainted i.e.
even
assault
not involved.
In our opinion,
various questions regarding the way
which prosecutors
and
the courts handle cases of violence and other abuses directed against women
should also be further analysed
special policy documents for the various areas
concerned.

important

cases involving

violence

Cooperation
repeatedly
governmental

that both prosecutors
and the courts
against women
close relationships.

emphasized

tegy for countering
regional
and local

violence
bodies

to

9

Chapter
organizations

give priority

that cooperation
and private

between

public authorities,
nonthe most important
straThe signals which leading central,

individuals

against women.
their employees

give

against
as regards violence
importance
moulding
women and cooperation with others are of considerable
the attitudes of the authorities.
Amongst

this chapter presents the experience gained in a project
public authorities
cases of assault and battery
of women which was undertaken
for a three year period
five counties and
which was coordinated
by the National Board of Health and Welfare.
In the special chapters on social services and health and medical services, we
have proposed that the National Board of Health and Welfare should be assigned

involving

other things,

cooperation

between

for the handling
of cases linked to violence
to draw up general guidelines
against women in these areas. The judicial
system would also find a policy
document
of this nature useful, and hence we propose that the National Police
Board, the Prosecutor-General
and the National Courts Administration
should
be assigned

the

principles

are

their own spheres
which
to prepare policy documents
for the handling of cases with links with violence against women

formulated.

New

provisions

Sexual

penalties

Chapter

11

crimes

In the course
have focused
reference.

for

of our review of the provisions
perspective,
on the womens

contained

in the Penal Code,

accordance

We propose certain comprehensive
amendments
These amendments involve,
inter alia, the question

Penal Code.

we
terms of
Chapter 6 of the

with

our

of what sexual

for rape and, in the case of sexual
charges of criminal
liability
acts involve
abuse of children,
what other kinds of acts directed against the child involve
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of the Code should be as close to reality as
amendments
to the wording of several sections
possible, and we therefore prose
in Chapter 6. This applies in particular to the concept of "sexual intimacy".
There
rape offences to acts of sexual interno sound reason for restricting
Since the sexual
course or sexual acts which are comparable with intercourse.
there
female
perspective,
defined
from
no reason to distinguish
act
a
between various ways of physically abusing a woman in a sexual sense. All acts
the concept of sexual intimacy must be
encompassed
which are currently
covered
the provisions against rape.
and
associated with the idea of a voluntary
The expression sexual intimacy

liability

for

rape.

The

wording

act between two persons. In the case of rape, all aspects of
totally
mutuality are excluded. In view of this, the expression sexual intimacy
sexually
which
sexual
in
in describing
coerces
inappropriate
act
one person
a
of another
another person. Instead, the act would appear to the exploitation
of
prerequisite
The
persons body for the perpetratofs
own sexual purposes.
mutual

sexual

forcing

another

person

Section

in Chapter

intimacy"
"achieving

or have comparable sexual
of the Penal Code should be replaced by
exploitation
some other way by means of

"to have sexual

intercourse

or sexual
The new expression "sexual exploitation"
force".
covers the same sexual acts
which are currently covered by the concept of "sexual intimacy".
The section on rape should also be amended so that the first paragraph deals
with offences committed by a man against a woman, while the second paragraph
intercourse

of perpetrators/victims.
various constellations
of the protection of girls
Our terms of reference also encompass consideration
that
We consider
sexual violence.
against abuse of various kinds, including
sexual abuse of a child under the age of 15 should be punishable in a manner

deals with

to the penalty for rape of an adult woman. This should apply
involved.
The fact that a man who
irrespective of whether or not compulsion
well
has committed
rape against a child has not employed force may very
other
On
the
form.
in
resistance
offer
childs
inability
the
depend
to
any
which

corresponds

and
psychological violence
to involve
ruthand
the
The abuse of power
serious threats against his or her integrity.
just as serious as the
exercises against the child
lessness which the perpetrator
adult
assault
involved
in
threats
woman. There
physical violence or
on an
an
view.
point of
from a liability
no difference
All
Hence, a new penalty system for rape of children should be introduced.
covered
by
of a child under the age of 15 currently
sexual abuse or exploitation
the new proSections 1-4 of the Penal Code should be covered
Chapter
corresponding to the concept of
visions.The
concept of "sexual exploitation",

hand,

"sexual

child

terms

normally

likely

the sexual act. This prerequisite
classifiwith our proposal as regards rape of an adult. The crime
and
the case of rape offences,
of three degrees of severity, as

intimacy"

corresponds
ed

abuse

should

be used to describe
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be imshould normally
the same scale of penalties. Thus, punishment
view
If,
in
of not less than two years and not more than six years.
prisonment
the crime
of special circumstances,
to be regarded as less serious, a sentence
than
four
of
of imprisonment
not more
years should be imposed. The scale of
with

for not less
rape of children should be imprisomnent
than four years and not more than ten years.
of Chapter 6 of the Penal Code, the
As a result of previous amendments
Section 2 regarding sexual coercion,
under
for
punishment
current provisions
for aggravated

penalties

Section

3 regarding

sexual exploitation

4 regarding

and Section

sexual exploita-

of a minor should be combined in a new Section 3 in cases in which the
against persons of the age of 15
apply to sexual offences committed
provisions
The sexual act
exploitation.
sexual
termed
should
be
or more. The offence
should cover
and
exploitation"
"sexual
should be described by the expression
In this
covered by the concept of sexual intimacy.
acts which are currently
proposed. The penalty for a typical offence
respect no change in substance
proposed that the
for
should be imprisonment
not more than two years.
should
be imprisonment
sexual
exploitation
scale of punishment for aggravated
not intended that
for not less than one year and not more than six years.
the terms of penalty for various types of sexual
there should be any change
offences.
of the offence has
the definition
As regard the crime of sexual molestation,
become obsolete. There has also been a greater emphasis on a reaction on the
directed against
part of society and less emphasis on the fact that the offence
be
this
provision
covered
by
individual.
The
more adequately
may
acts
an
and
molestation
the
of
integrity,
violation
the
describe
expressed in terms which
sexual
of
Certain
types
covered by the rules for penalties.
the harassments
proposals. The
elucidated
by
the
rules,
covered
by
harassment
our
as
are
nature. No change in the area covered by
changes are of a terminological

tion

are envisaged.
also be imposed in the case of failure to reveal certain crimes
accordance with Chapter 6 of the Penal Code. This
of a more serious nature
applies to rape, aggravated rape, rape of a child, aggravated rape of a child,
Anyone who
and aggravated procuring.
aware
aggravated sexual exploitation
has a responsibility
to reveal the crime.
being committed
that such a crime
regarding
should be made to the special provision
amendment
An editorial

penalty

criminal

Liability

should

prosecution

in Chapter

6 in view

of the proposal

regarding

new provisions

for

rape of a child.

Code

ojfences

Other

Penal

Women

are often victims of both assault
and peace. Nonetheless the victim

liberty

offences
referred

and various

crimes

to in the various

against

provisions
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regarding

employ

penalties

as "he/him".

which
a terminology
for crime,
prerequisites

certain

The wording

should be formulated
so as to
close
reality
In the case of
to
as
as possible.
the existwe consider that the language used

ing law appears to be out of date and, particularly from a womens perspective,
unrealistic.
Certain
linguistic
changes should therefore
be made as
regards a number of crimes referred to in certain chapters of the Penal Code.
Certain amendments of substance are proposed regarding the crimes of unlawful

highly

threat,

the provisions

for prosecution
Chapter 5 of the Penal Code, and the
regarding sentences.
A linguistic
change
proposed in the provision
regarding
unlawful
threat,
with the object, particularly
from a womens
perspective,
of making the wording comply more closely with reality. We propose that a new third paragraph

provisions

should

indicate

whether

certain

the crime

factors

should

which

should

be taken into account in assessing
be
of
to
a more serious nature. There
emphasis on the seriousness of all unlawful

be judged

reason for society to place greater
utilization
of weapons. Being subjected to an armed threat
often a traumatic
experience. Threats exercised
the use of particularly
dangerous weapons
should be customarily classiñed as aggravated crime. This primarily
involves
the victim as particularly dangerous. This
guns, knives and objects regarded

change means stiffer penalties in cases in which such armed threat has occurred.
factors which should contribute
to regarding the crime as aggravated are
the fact that the threat involved
particularly
dangerous act or that the threat
a
Other

vulnerable
position. This also applies
was directed at someone in a particularly
in the case of repetition
of serious threats. A special heading,
"aggravated
unlawful
threat" should be introduced
for the serious category of such crimes.
Molestation
which constitutes a crime should be amended in linguistic
terms
with

the object

molestation.
substance

of adapting

the terminology

forms of
to the most common
not intended that there should be any change in
acts subject to sanctions.

However,

regarding

Certain

object

changes are proposed
of clarifying
the wording

the provisions

regarding

insults,

with

the

of the law.

There
reason to treat insults
to the sex of the person concerned with the same degree of seriousness
which applies to allusions regarding race, skin colour, etc. Hence, we
propose
Section
sub-section
of the Penal Code to the
to Chapter
an addition
effect that
the injured party makes a charge, and an indictment
may, for

referring

special

reasons,

be considered

called

for since

lies

the public

interest,

the

prosecutor
may prosecute on a charge of insulting someone by alluding to their
for prosecution
should apply in cases of insult with
sex. The same principle
allusion to an individuals
sexual inclinations
and not, as at present, only allusions to someones homosexual
inclinations.
The provisions
ces which

of Chapter 29 of the Penal Code which

are to be regarded

as aggravating

determine

when imposing

penalties

circumstanshould

be
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grounds

Special account should be taken of insults
of their sex when considering the severity

Female

genital

extended.

In the special

on the

mutilation

to punishment

of Women

of the Circumcision

the Prohibition

concerning

Act

the acts subject

1982:316

directed at someone
of the sentence.

should

be characterized

by a term

in other words
measures actually involve,
expresses what such criminal
The title of this Act should therefore be amended to
gential mutilation.
of Woof the Femal Genital Mutilation
the Prohibition
the "Act concerning
in Section 1 should be replaced by the term
men". The word "circumcision"
which

female

"female

genital

not intended
covered.

mutilation".

in the extent of the offences
Since
difficult
to imagine
which

the case of incisions
should be eliminated
offence

should

from

that there should

that there could be mitigating

be any change

circumstances

in

of a womans
genitalia, fines
mean the mutilation
the scale of punishments. The penalty for a typical

be imprisonment

for not more than four years. We also propose

a change in the criteria for assessment of whether a crime shall be considered
to be aggravated. Hence, the criteria of "caused danger to life", severe physical
We propose that the minimum
for two years. Thus, our
sentence for a serious offence should be imprisonment
both for
of
the penalty,
in
the
marked
increase
severity
involves
proposal
a
for and Conspiracy to
typical offences and for serious offences. Preparation
ill health"

injury"

and "serious

commit

offences

should

failure

to reveal

a crime.

A new

ofence

should be deleted.

and this should

be subject to sanctions,

the Penal

Code

-

breach

of

woman

also apply to

s peace

which she has
In the case of a woman who has been living
a relationship
characsituation
primarily
vulnerable
her
abuse
by
subject
been
not
to
a man,
for
the
often
impossible
terized by specific acts of physical abuse.
woman
frequently
act of abuse in detail. Instead, reality
to describe each individual
and threats.
by violence
being totally dominated
of the womans
a question
and periods in which she
not
an everyday occurrence,
such
tends
describe
result,
the
violence
As
acts
to
to
woman
a
are rare.
of abuse as a process.

Violence

has become

subject

such acts are not regarded
Our system of penal law focuses on specific acts.
the
overall perspective will
risk
that
there
in
ongoing
stages
a
process,
as
an
A woman who has been subject to abuse exercised by a man with whom
she has had a close relationship
over an extended period has not only been the
victim of various acts which are subject to criminal sanctions under the existing
be lost.

provisions

of the law.

Such a woman

has also often been subjected

to behaviour
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no sanctions currently apply. The man may perhaps hide joint possessions such the telephone or keys, forbid the woman to meet friends or relatives,
or speak to her
a disparaging manner.
for which

into the Penal Code,
propose that a new crime should be introduced
of
This crime primarily
women.
namely breach of womans peace molestation
for example spouses,
involves violence and other abuses directed at women
with men. The aim
close relationships
cohabitants,
mothers or daughters
behaviour
which
certain
of
of this provision
deal
with
types
to
are not subject
establishing
contribute
which
effectively
criminal
sanctions
but
to
to
a situation
We

In
of which this crime
by mental terrorization,
one expression.
addition,
a number of various acts should be taken into account which are
sanctions under various laws, for example assault
already subject to criminal
should be sufñcient
and unlawful
threat. In establishing criminal liability,
to

characterized

the nature of the various deeds subject to sanctions
a more precise
form and to establish that they have been carried out within a specific period of
time.
should not be necessary,
on the other hand, to describe each act in
define

occurred.
in terms of the time when
has employed violence
that the perpetrator
should be established
or the
threat of violence or that the victim has been subject to other physical or mental
which are subject to sanctions
circumstances
influence.
The common factor
detail

on a lasting basis
offence
should be
and impair her self-respect.
punishment
an
for not less than one year and not more than six years.
imprisonment
Hence the primary aim
to protect women from abuse by men. There may
which a man commits this crime against another man. In certain
be cases
cases,
may also be possible to imagine that a women may be the perpetrator.
that the perpetrator
normally a man and that his
There
no doubt, however,
that they involve

violation

of the womans/victim°s
The

for

integrity

such

and the relevant
should be clarified,
This circumstance
a woman.
should therefore be divided up into two paragraphs.
and peace and should
constitutes
This crime primarily
a breach of liberty
Chapter 4 of the Penal
therefore be included amongst crimes of this nature
peace" and
Code. We have chosen to label this crime "breach of womans
victim

section

"breach

of the peace". We propose
4a.

of a new Section

that this provision

should

appear

the form
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Questions

of coniidentiality

The Secrecy

Act

Chapter

10

paragraph of the Secrecy Act 1980: 100 contains
certain exceptions from the secrecy rules which apply, for example, to health
information
and medical care and social welfare services as regards supplying
At the
suspicion of crime to the police and to the public prosecutor.
concerning
Chapter

fifth

14, Section

which iminformation
moment,
may only be supplied regarding offences for
of
adult
the
practice,
ln
women, health
prisonment
case
two years or more.
free
to report offences
and medical staff and social welfare personnel are only
in the case of
to the police
a women has been subject to rape. However,
suspicion of crime against a person under the age of 18, further changes have
of medical secrecy. In such cases, the principles
occurred in the interpretation
the health, medical and social
do not prevent personnel
of confidentiality
welfare

services

secutor, providing
involved.

from

supplying

that a crime

to the police or the public pro4 or 6 of the Penal Code
by Chapters

information

covered

In the case of the parish care services provided by the Church of Sweden, the
supplied to the
apply as in the case of information
same rules for confidentiality
of justice by personnel in the
authorities
responsible for the administration
health,

medical

and social

welfare

services.

deal with crimes of
cases, the public interest in taking measures to
and to prevent the repetition of violence must predominate over the
violence
Above all, this
interests in the form of integrity and conñdentiality.
individuals
with
the perpetrarelationship
with
close
directed
applies to abuse
at persons
a
In certain

to be repeated and thus also becomes more
which society regards violence directed at women
an
serious. The way
the health, medical and
factor in dealing with crimes of this nature.
important
adopt a passive stance, even where
more or less
social welfare authorities
subjected
been
example,
for
has,
to a very
for them that a woman
obvious
and
the man
the
both
to
serious crime of assault, this will be a signal
woman

tor,

where

such

violence

tends

for health,
does not care whether he assaults her. The possibility
for example to report suspicion of assault
medical and social welfare authorities,
serious
of
nature
which endangers life or
some other respect to the
a
therefore
authorities
responsible for upholding the law
an important signal.
We propose that the Secrecy Act should be amended so that the principle of
the health, medical and social
does not prevent notification
confidentiality
when there
a suspiwelfare services to the police and the public prosecutor
SecChapter
cion that someone has been subject to aggravated assault under
of the Penal Code, breach of womans
tion
peace and breach of the peace
Section 4a, of the Penal Code, and aggravated sexual exploiunder Chapter

that society

tation

under

Chapter

Section

of the Penal Code.

In accordance

with

our
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the above

proposals,

crimes

incur

penalty of one
or will incur a minimum
In our view, notification
should primarily
occur when
there
a tangible risk that acts of violence will be repeated or when a woman
subject to violence which puts her life at risk.

years imprisonment.

In our opinion,
the same rules for secrecy should apply to both public and
services
and should also apply to the parish care activities
sector
provided by the Church of Sweden.

private

77:e Code
The

of

proposal

Court
that

health,

possibilities

greater

Procedure
medical

of supplying

and social
information

when serious

welfare

services

should

have

to the police or the public prodespite the principles of conñdenti-

offences are suspected,
also be seen in relation to the "prohibition
covered
on testifying"
by in Chapter 36, Section
of the Code of Court Procedure.
This prohibition
restricts the possibilities
of posing questions to witnesses who belong to certain
secutor

ality,

should

specific Occupational
the care services.
primarily
personnel
We
groups,
should be waived in the case of crimes for which
propose that this prohibition
of the principles of care service confidentiality
we have proposed a relaxation
under the Secrecy Act, i.e. crimes of aggravated assault, breach of woman°s
peace and breach

Fictitious

of the peace and aggravated

sexual

exploitation.

identity

Assessment

of a request for ñctitious identity information
compliparticularly
the case of a woman who has small children
and who needs to be
protected from the childrens
father. In cases
which custody of the child has
been entrusted solely to the mother and the court has not granted the father the
cated

right to have access to the child,
absolute

hindrance

a child
the childs

has been granted

some doubt
clarification

as to the proper
of the "forum

parents

petition

our opinion
and the child

there should,

for dealing

such a matter. We propose
involving
disputes regarding

however,
be no
ñctitious
identity.
t get a
the right to use ñctitious
and
identity information
for custody or access to the child, there may be

for the mother

forum
rule"

for

disputes

with

and access contained in Chapter
Section 17, of the Code relating to
Parents, Guardians and Children.
This proposal means that the Stockholm
City
Court should be the applicable court, not merely when there
other
forum
no

custody

- as at present - but also when the real domicile of the child
ned because the child has been granted a ñctitious
identity.

cannot be determi-
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An

has recently

investigation

12

Chapter

practices

Sentencing

been undertaken

of the sentences awarded
serious crimes of violence.

in

In
by the courts in the case of certain
should also arrange for a study
12, we propose that the Government
in the
of sentencing practices and arguments regarding the form of punishment
of
this
of
violence.
A
study
of
crimes
serious
forms
of
other,
less
nature
case

practice

Chapter

be conducted

should

vided
directed

National

a gender perspective.

treatment
can be proof violence
crimes
other
or
are guilty
men
at women, for example repeated assault of a person close to them. The
Administration
has recently presented an action
Prison and Probation

We consider
for

from

that psychotherapeutic

important

that

of sexual

who

crimes

of
resources for those convicted
deal
should
this
that
programme
with other types of violent crime directed at women. The National Prison and
1,000 persons per
Administration
has estimated that approximately
Probation
of
this
We have not had
for
crimes
imprisonment
sentenced
nature.
to
year are
and
of
such
for
need
the
treatment
we therefore
to survey
men
an opportunity
Probation
Prison
and
National
should assign the
propose that the Government
the National
such a survey.
ln this connection,
Administration
to undertake

for the extension
programme
sexual crimes. However,

and Probation

Prison

in which

ways

Sexual
Sexual
violence
however,
life

and

should

Administration

such treatment

should

Chapter

harassment

draw up an action

programme

for

be extended.

13

of
a form of sex-related violence and, as with other types
largely a hidden problem. Studies,
against women, such harassment
have indicated that sexual harassment
not at all unusual in working

harassment

the education

In accordance
Women

of treatment
not intended

with

1991:433,

sector.
Section 6 of the Act concerning

all employers

Equality

between

Men and

must try to ensure that no employee
Equality
22 of the Act concerning

Section
ed to sexual harassment.
Men and Women contains a direct provision that prohibits
employer of an employee who has rejected sexual advances

exposbetween

by an
the
employers
on
for compensation.
harassment

involves liability
only the latter provision
part. However,
Omthe Equal Opportunities
addressed to the Government,
ln a document
budsdman has stressed the consequences of the manner in which the question
the place of work under the Act concerning
regulated
of sexual harassment

Equality

between

Men

and Women,

in view

of the fact that the prohibition

contained in Section 22 does not deal with sexual harassment per se. We agree
Equality
that the Act concerning
Ombudsman
with the Equal Opportunities
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between

Men

employer
harassment
should

and Women

by her

therefore

Certain

should

in certain

responsible,

colleagues.

be the subject

be supplemented

by a rule which holds the
situations,
subjected to sexual
a woman
This question
however,
and
complicated,
of a special report.

vulnerable

particularly

Some groups are particularly
14, we describe the situation

Chapter

groups

vulnerable

when subjected

to violence.

14
In Chapter

faced

women with an immigrant background,
older women and women with functional
disabilities,
teenage girls and women
who are addicted to alcohol or drugs and who are subject to violence.
One important
how the problem of residence permits for alien
question
women who have been subjected to violence in Sweden by their spouses should
be solved.
As the result of the practice of postponement
of examination
of
entitlement
immigration
the
risks
permit,
extradition
she
leaves
to an
woman
her husband,

despite the fact that he has subjected her to violence. In our view,
the current application
of the law
unacceptable.
We therefore propose that a
special report should be prepared on the question of the way in which immigrant
women who are subjected to violence by their spouses are to be ensured the
right to remain in Sweden.
In various contexts, the Swedish Immigration
Board has requested access to
the contents of criminal
and police records as regards husbands
connection
with examination
of the question of a residence permit for a woman who has
come to Sweden on the basis of a "rapid relationship".
Immigration
Boards
reasonable.
request

Children

of battered

women

Chapter

We consider

that the

15

The children

of women who have been battered
In view of the needs of such children

need a great deal of help and
and the difficulty
of meeting
support.
these needs, we propose that the conditions
faced by children who grow up in
assault environments
should be the subject of a special report. A report of this
nature should adopt a broad approach and cover various questions affecting the
child°s

living

Disputes

conditions,

about custody

both from

the perspective

of girls

and boys.

and access are often complex in various respects, and
when the child°s mother
subject to violence on the

difficult
are particularly
of
the
child°s
father. In such cases, the principle of the child°s need for
part
close and good relations with both its father and its mother must take second
fact

place.

The

tangible

risk to the child°s mental
should adopt a restrictive

courts

that violence

and abuse within
health.

In view

attitude

when

the family
of this,

giving

lead to a very
consider
that the
we
the father custody or
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The current
he has subjected any member of the family to violence.
access
not an obstacle
which focuses on the best interests of the child,
legislation,
of
this
interpretation
nature.
to an

Education

questions

Chapter

16

dealt with in
the extent to which violence against women
basic higher education studies for social workers, doctors, nurses, psychologists,
cover
lawyers, and policemen. Our survey indicates that education programmes

We have examined

against women to a very limited extent. We consider that this question
should be clearly dealt with and that equality and gender aspects must be disSection
cussed in all forms of higher education. We propose that Chapter
in
this
clarified
should
be
1434
context.
1992:
Education
Act
of the Higher
for
which
apply
and
objectives
credits
the
indicates
The Degree Ordinance

violence

various

types

of university

which prepare
programmes
contains specific descriptions

In the case of certain higher education
the Ordinance
students for special occupations,
of objectives. We propose that the Degree Ordi-

degrees.

education of the above occupationance and its descriptions of objectives for the
made clear that violence
nal groups should be supplemented to ensure that
against women and other gender aspects are to be covered in such education
This should also apply to the training of policemen, although this
programmes.
not covered by the Degree
We propose that the National

Ordinance.

Agency for Higher Education should be assigned
regarding the way in which questions involving
to follow
up developments
and
between
equality
men are taken into account in Swedish higher
women
should
The Agency
education.
report to the Government
on this matter on a

regular

basis.

which are currently active in the
very important that Occupational groups
social welfare services, the health and medical services and the judicial system
directed
at
in questions related to violence
training
further
should receive
million
3
SEK
earmark
should
women. We propose that the central government
in the next fiscal year for such further training activities.
neither feasible nor
As can be seen, we have made a number of proposals.
of importandegree
their
with
appropriate to rank these proposals in accordance
discussed,
have
required in all the areas which we
ce. In our opinion, action
and other abuses directed
and there
no time to be lost. In the future, violence
high
silently ignored. instead,
at women should not be a question which
in
serious
matter
should
be
regarded
against women
time that violence
as a
does, in fact, constitute
society since
a serious problem.
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