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Bakgrund 
Våren	2015	antog	distriktsstyrelsen	för	S-kvinnor	i	Stockholms	stad	en	verksamhetsplan	för	
åren	2015-18.	Avsikten	var	att	under	dessa	år	arbeta	ut	ett	bra	program	inför	nästa	
valrörelse.		Flera	arbetsgrupper	bildades,	bl	a	Kvinnors	trygghet.	Vid	arbetsgruppens	första	
möte	beslöt	gruppen	att	i	första	hand	arbeta	med	temat	Kvinnors	kroppsliga	integritet	och	
trygghet	och	genomföra	en	redovisning	av	läget	idag	för	kvinnojourerna,	deras	arbete	och	
finansiering	och	därefter	lagstiftningen	kring	sexualbrotten.	

Arbetsgruppen - och hur arbetet bedrivits 
Ansvarig	från	distriktsstyrelsen	har	varit	Siv	Hamring	och	som	klubbrepresentant	Sonja	
Gardefjord.	Lawen	Redar	tog	viktiga	initiativ	i	inledningen	där	hon	ledde	en	workshop	och	
lade	upp	ett	tidsschema	för	gruppens	arbete.	Gerd	Sjöberg	Granlund		från	Traneberg/Ålsten/	
Bromma	kvinnoklubb,	Elisabeth	Löfgren	från	Allmänna	kvinnoklubben	samt	Christine	Kramer	
Martinsson	från	Sollentuna	och	Eva	Ehrstedt	från	Huddinge	har	deltagit	och	ingick	redan	i	
distriktets	studiecirkel	som	bedrevs	våren	2015.	Detsamma	gäller	Vija	Brunius,	Monica	
Anderson	och	Lena	Almroth.		

Gruppen	har	under	hösten	2015	och	inledningen	av	2016	arrangerat	två	öppna	seminarier.	
Unizons	ordförande	Olga	Persson	genomförde	det	första	i	oktober	på	tema	”Utblick	från	
kvinnojourverksamheten”.	Professor	Petter	Asp	och	masterstudent	i	mänskliga	rättigheter	
Anna-Aseé	Almroth	genomförde	ett	andra	seminarium	i	januari	2016	på	tema	”Sex	och	
samtycke”	med	riksdagsledamoten	Lawen	Redar	som	samtalsledare.	Gruppen	hade	i	maj	en	
workshop	i	riksdagshuset,	ledd	av	Lawen	Redar.	I	oktober	besöktes	polisens	brottsoffergrupp	
vid	Stockholm	Syd.	Gruppen	har	också	haft	några	egna	planeringsmöten.	

Ansvarig	för	rapporten	är	Siv	Hamring	som	fått	stöd	av	Gerd	Sjöberg	Granlund	när	det	gäller	
avsnittet	om	kvinnojourerna	och	Lawen	Redar	när	det	gäller	lagstiftningsfrågorna.		

Ett	varmt	tack	till	alla	i	arbetsgruppen	för	deras	engagemang	att	följa	och	sätta	sig	in	i	dessa	
viktiga	frågor!	

Förslag: 
Under	processens	gång	har	några	erfarenheter	lett	till	frågor	som	bör	drivas	som	politiska	
förslag.	Dessa	är	

Barn	ska	ha	eget	målsägarbiträde	i	rättegångar	kring	våld	i	nära	relationer.	

Män	som	dömts	för	misshandel	ska	i	större	utsträckning	kunna	förses	med	fotboja	och	låta	
partnern	och	barn	behålla	den	gemensamma	bostaden.	Polisen	har	då	möjlighet	att	ingripa	
och	förhindra	oönskade	kontakter.	

Ideella	kvinnojourer	ska	få	verksamhetsbidrag	så	de	kan	öka	såväl	sina	opinionsbildade	
insatser,	sin	riktade	informationsverksamhet	liksom	stödet	till	enskilda	kvinnor.		
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Kapitel	1.	Den	ideella	kvinnojourverksamheteten	
________________________________________	

Att motverka våld mot kvinnor och barn 
Kvinnor	och	barn	har	i	hundratals	år	varit	utsatta	för	våld	från	män	i	en	mängd	olika	former.	
Under	senare	delen	av	1900-talet	blev	våldet	mera	synligt	och	ifrågasatt	i	Sverige.	Kvinnor	
som	upprördes	över	medsystrarnas	situation	började	gå	tillsammans	och	startade	ideella	
kvinnojourer.	Dessa	bildade	sedan	organisationer.	ROKS,	Riksorganisationen	för	
kvinnojourer	och	tjejjourer	i	Sverige,	startades	1984.	SKR,	numera	Unizon,	startades	1996	
och	blev	den	andra	stora	organisationen	som	samlade	kvinnojourer	och	tjejjourer	i	landet.	

Våldet emot kvinnor och barn är utbrett i världen 
Våldet	emot	kvinnor	och	barn	är	utbrett	över	hela	världen	och	har	många	former	som	
upprör	alla.	Kvinnor	förtrycks,	misshandlas,	låses	in	och	dödas	i	stor	omfattning.	Kvinnor	och	
flickor	förnekas	i	många	samhällen	i	hög	grad	sina	mänskliga	rättigheter.	I	krig	utsätts	
kvinnor	och	flickor	för	systematiska	våldtäkter,	ibland	också	för	att	straffa	och	plåga	deras	
män	och	fäder.	Mycket	unga	flickor	gifts	bort	till	äldre	män.	Ingen	kan	idag	undgå	att	ta	del	
av	detta	med	dagens	information	i	alla	media.	Men	också	protester	emot	våldet	och	
grymheten	kan	vi	idag	ta	del	av	och	kanske	stödja.	Kvinnojourverksamhet	bedrivs	numera	i	
många	länder	och	internationella	organisationer	ökar	sin	verksamhet	för	att	försvara	
kvinnors	och	barns	rättigheter.		

Hederskulturer – även i Sverige  
Går	vi	något	århundrade	tillbaka	i	tiden	var	Sverige	ett	utvandrarland	där	stora	folkgrupper	
gav	sig	av,	i	första	hand	till	USA.	Efter	andra	världskriget	och	särskilt	de	senare	decennierna	
är	förhållandet	det	omvända,	vi	har	blivit	ett	invandrarland.	Med	invandrarna	kom	också	
deras	kulturella	tänkande	och	deras	vanor	och	principer.	Även	om	vi	kan	känna	igen	mycket	
av	detta	från	vår	egen	historia	har	vi	tvingats	konfronteras	med	sedvänjor	och	traditioner	
som	vi	lämnat	för	mycket	länge	sedan.	Ofta	är	dessa	knutna	till	starka	religiösa	
föreställningar	som	vi	i	vårt	sekulariserade	land	numera	känner	oss	främmande	för	och	
starkt	kritiska	till.	Vi	ser	då	att	särskilt	kvinnor	och	flickor	är	utsatta	på	ett	sätt	som	gör	oss	
upprörda	och	oroade.		

Precis	som	i	de	nya	folkgruppernas	gamla	länder	kontrolleras	kvinnors	och	flickors	tillvaro	
här	i	Sverige	påtagligt.	Klädsel	och	uppförande	iakttas	och	män,	fäder	och	bröder	avgör	vad	
som	är	tillåtet.	Flickor	och	pojkar	separeras	redan	från	skolåldern	på	sin	fritid	på	ett	sätt	som	
är	främmande	för	oss	i	Sverige.	När	kvinnor	och	flickor	förstår	att	andra	regler	gäller	i	vårt	
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majoritetssamhälle	vill	de	ofta	ta	del	av	detta	nya	och	”friare”	tänkande	och	handlande.	
Kraftiga	konfrontationer	med	familjerna	kan	bli	följden,	även	det	vi	kallar	hedersmord.	Fäder	
eller	bröder	till	flickorna	tvingas	att	döda	dem.	Så	skedde	t	ex	med	Fadime	Sahindal	2002.	
Idag	hör	man	också	talas	om	”balkongflickor”.	De	anses	ha	begått	självmord	genom	att	
hoppa	från	en	balkong	högt	upp	men	starka	misstankar	finns	att	de	i	själva	verkat	kastats	
över	balkongen	och	alltså	mördats.	Särskilda	organisationer	har	bildats	för	att	sprida	
information	om	hedersvåldet	som	t	ex	GAPF,	Glöm	aldrig	Pela	och	Fadime.	Denna	
organisation	anser	att	hedersvåldet	kräver	en	egen	separat	lagstiftning,	se	nedan.		

Det	är	familjer	från	dessa	klansamhällen	som	också	försöker	genomföra	barn-äktenskapen.	
Mycket	unga	flickor	gifts	bort	med	vuxna	män	eller	i	varje	fall	någon	som	familjen	väljer	ut.	
Dessa	äktenskap	är	mot	vår	svenska	lag	som	antogs	1	juli	2014.	Vår	lag	påbjuder	att	flickan	
skall	vara	minst	18	år.	

I	Stockholms	län	har	26	kommuner	i	länet,	polismyndigheten	i	länet	samt	Stockholms	läns	
landsting	startat	ett	resurscentrum	för	hedersrelaterat	våld,	Origo.	Dit	kan	ungdomar	söka	
sig	för	att	få	hjälp	när	de	utsätts	för	detta	våld.	Origo	kan	också	ge	råd	och	stöd	till	
professionella	från	socialtjänst	och	skola	angående	det	hedersrelaterade	våldet.		

Kvinnojourerna och skyddat boende 
Mångårigt	opinionsarbete	i	kvinnojourerna	och	även	medvetna	och	kunniga	socialarbetare	
har	i	decennier	uppmärksammat	att	mäns	våld	mot	kvinnor	och	barn	är	ett	samhällsproblem	
som	man	måste	motarbeta.	De	ideella	kvinnojourerna	har	varit	mycket	pådrivande	och	den	
kommunala	socialtjänsten	har	efter	hand	också	byggt	upp	metoder	och	arbetssätt.	När	
kvinnor	och	ibland	också	barn	måste	söka	skyddat	boende	har	främst	kvinnojourernas	
alternativ	utnyttjats	men	det	har	också	på	senare	tid	uppstått	kommunalt	och	privat	drivna	
enheter.	Dessa	har	i	hög	grad	kommit	till	för	att	ge	hjälp	åt	unga,	både	flickor	och	pojkar,	
som	varit	utsatta	för	det	hederrelaterade	våldet.	

Det	är	kommunens	socialtjänst	som	står	för	kostnaderna	för	allt	boende,	antingen	på	de	
egna	eller	på	de	ideella	jourerna.	2012	antog	Stockholm	ett	program	för	kvinnofrid.	2014	
fastställde	kommunen	riktlinjer(se	litt.)	där	det	beskrivs	hur	socialtjänsten	skall	bedriva	
arbetet	inom	de	olika	stadsdelarna.	Utredningar	skall	genomföras	både	när	det	gäller	vuxna	
och	eventuella	barn.		Barnens	perspektiv	är	mycket	viktigt.	Även	våldsverkarna	skall	erbjudas	
stöd	så	långt	det	är	möjligt.	I	riktlinjerna	återfinns	den	beskrivning	som	aktiva	i	
kvinnorörelsen	och	kvinnojourerna	tagit	fram	kring	hur	våldet	kan	utvecklas	över	tid.	
Riktlinjerna	tar	också	upp	hur	samarbetet	med	kvinnojourer	skall	genomföras	och	på	vilka	
villkor	detta	samarbete	sker.		

I	Stockholms	stad	och	län	finns	idag	26	ideella,	privata	eller	kommunalt	drivna	jourer	eller	
boende	som	kan	ta	emot	ensamma	kvinnor,	kvinnor	med	barn	eller	ungdomar	som	är	
utsatta	för	hedersrelaterat	våld.	Övervägande	antalet	är	drivna	som	ideella	organisationer.	
Se	sammanställning	nedan	
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2015	gjorde	Stockholms	kommun	en	utförlig	rapport	(se	litt.)för	att	bedöma	kvalitén	på	8	av	
de	kvinnojourer	eller	skyddade	boenden	som	staden	anlitar.	Genomgående	bedömdes	
kvalitén	god	och	kvinnorna	eller	ungdomarna	som	själva	intervjuats	var	nöjda.	Kritiska	
synpunkter	hade	rapporten	på	t	ex	dokumentation.	En	kompetenshöjning	var	angelägen	
främst	när	det	gällde	samverkan	mellan	jourernas	medarbetare	och	socialtjänstens	
anställda.	Även	i	denna	rapport	påpekades	behovet	av	bättre	långsiktiga	finansiella	
förutsättningar.	

Tillgängliga platser i kvinnojour eller skyddat boende 
Socialförvaltningen	vill	vara	varsam	med	uppgifter	kring	kvinnojourernas	läge	och	boendets	
karaktär.	Resurserna	beskrivs	därför	på	detta	allmänna	sätt.	

	22	ideella	organisationer	

	3	kommunalt	drivna	enheter	

	1	enhet	i	privat	regi.	

144	platser	för	kvinnor	och	barn.	

42	platser	på	5	enheter	har	målgruppen	hedersrelaterat	våld.	

ROKS	och	Unizon	har	en	gemensam	förteckning	på	jourer	som	intresserade	kan	hitta	på	
deras	hemsidor.	Av	dessa	framgår	att	ytterligare	10	jourer	kan	bedriva	verksamhet,	
eventuellt	utan	att	ha	tillgång	till	eget	skyddat	boende.	Dessa	finns	i	Södertälje,	Sigtuna,	
Upplands	Bro,	Täby,	Upplands	Väsby,	i	Upplands	Bro/Kungsängen,	Solna,	Vallentuna,	Järfälla	
samt	Nynäshamn.		

Lite siffror från Stockholm 
I	en	rapport	från	socialförvaltningen	(se	litt.)redovisas	samtliga	placeringar	på	
boenden/jourer	över	stadsdelarna.	Siffrorna	är	från	2014	och	2015	års	siffror	kommer	inte	
förrän	sommaren	2016.	

455	placeringar	gjordes	totalt.	Detta	c:a	100	flera	än	under	en	tidigare	5-årsperiod	(2009-
2013).	Hässelby/Vällingby	hade	ett	40-tal	medan	Rinkeby/Kista	hade	139	där	man	tidigare	år	
haft	omkring	100.	Spånga/Tensta	hade	en	sjunkande	andel	placerade.	Som	förväntat	
dominerade	ytterområdena	placeringarna.		

Ekonomiskt	bidrag	beviljades	till	4	kvinnojourer	som	tillsammans	hade	39	platser.	På	dessa	
var	beläggningen76%.	Hälften	av	placeringarna	var	från	Stockholm	vilket	gällde	188	kvinnor	
och	129	medföljande	barn.		
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Volontärerna  
De	ideella	jourerna	för	kvinnor	bygger	i	stor	utsträckning	på	volontärernas	arbete	med	
kvinnorna	som	söker	hjälp.	Många	har	inte	någon	personal	som	arbetar	nattetid.	De	
kommunala	enheterna	har	däremot	anställd	personal	dygnet	om.	Kvinnorna	erbjuds	
samtalsstöd,	oftast	individuellt	men	ibland	i	gruppform.	De	kan	också	få	mycket	praktisk	
hjälp	av	olika	slag	liksom	sällskap	till	institutioner	i	samhället	som	de	behöver	ha	kontakt	
med,	t	ex	domstolar.	Kvinnorna	som	tar	kontakt	med	en	jour	kan	vara	i	olika	lägen	i	relation	
till	sina	nuvarande	eller	tidigare	partners,	har	inte	bestämt	sig	och	vill	höra	sig	för	vilken	hjälp	
de	kan	få	om	de	bryter	upp.	Andra	känner	att	de	genast	måste	fly	och	behöver	plats	på	
skyddat	boende.	

Den	som	vill	arbeta	som	volontär	i	en	jour	kan	kontakta	Volontärbyrån	i	Stockholm.	
Volontärer	i	en	kvinnojour	går	igenom	en	ganska	omfattande	utbildning	innan	de	får	
uppdrag.	På	det	sättet	förbereds	de	bättre	för	uppdraget.	Det	kan	vara	tungt	att	arbeta	med	
en	våldsutsatt	kvinna	och	i	ännu	högre	grad	om	barn	är	offer	för	våldet.	Både	yngre	och	
äldre	kvinnor	har	anslutit	sig	till	kvinnojourerna.	Yngre	kvinnor	stannar	ofta	kvar	kortare	tid	
medan	äldre	ibland	fortsätter	i	många	år.	De	yngre	börjar	kanske	uppdraget	under	pågående	
utbildning	och	måste	gå	vidare	i	sitt	liv.	De	äldre	kan	ha	mera	tid	och	möjlighet	att	arbeta	
kvar.								

Erfarenheter från en ideell kvinnojour 
Ett	återkommande	problem	för	verksamma	i	en	ideell	jour	är	finansieringen	av	
verksamheten.	Ekonomin	bygger	på	att	jouren	fortlöpande	har	tillräckligt	antal	boende	
kvinnor	som	socialtjänsten	betalar	för.		Några	jourer	får	bidrag	från	den	kommun	där	de	
huvudsakligen	arbetar.	Stockholm	ger	bidrag	till	8	skyddade	boenden	varav	några	räknas	
som	kvinnojourer.	

Staten	lämnar	via	Socialstyrelsen	projektbidrag	som	förmedlas	via	deras	
huvudorganisationer.	Kvinnojourerna	kan	också	få	andra	privata	gåvor.	Att	bedriva	en	
reguljär	verksamhet	med	medel	som	beslutas	år	från	år	är	svårt.	Kvinnojourerna	skulle	
behöva	medel	för	kontinuerlig	verksamhet	snarare	än	till	nya	projekt	som	ska	genomföras	
inom	ansökningsåret.	

En	del	kvinnor	som	kommer	till	ett	skyddat	boende	repar	sig	i	allmänhet	snart	och	är	
beredda	att	gå	vidare	med	sina	liv.	Andra	kan	behöva	ett	långvarigt	stöd	från	samhället.	Det	
kan	ta	lång	tid	att	läka	efter	att	ha	varit	utsatt	för	våld.		Men	bostadsfrågan	i	Stockholm	är	
mycket	svår	och	många	måste	därför	bli	kvar	på	boendet	längre	än	de	skulle	behöva	
eftersom	de	inte	har	något	att	flytta	till.	Detta	i	sin	tur	leder	till	att	jouren	måste	avvisa	nya	
kvinnor	som	skulle	behöva	ett	sådant	boende	en	period.	Det	blir	då	socialtjänstens	uppgift	
att	fortsätta	leta	efter	en	tillgänglig	plats.	Ofta	väljs	en	jour	i	något	angränsande	
bostadsområde	för	att	det	ska	minska	risken	att	den	man	de	flytt	ifrån	ska	söka	upp	dem	och	
fortsätta	vara	hotfull.		
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En	mindre	ideell	jour	kan	ha	för	dåliga	resurser	för	en	kvinna	i	akut	kris.	Det	finns	bara	
volontärer	att	lita	till	kvällar	och	nätter	när	oron	är	störst.	För	dessa	kvinnor	är	det	att	
föredra	att	de	kommer	till	ett	boende	med	fast	personal	dygnet	om.		

Vilka skall driva en kvinnojour?       
Såväl	det	socialdemokratiska	kvinnoförbundet	som	distriktet	i	Stockholm	har	under	lång	tid	
intresserat	sig	för	arbetet	med	kvinnojourerna	och	tagit	initiativ	till	att	flera	startats.	Många	
kvinnor	anses	inledningsvis	ha	lättare	att	vända	sig	till	en	ideell	kvinnojour	än	till	
kommunens	socialtjänst.	Kvinnor	och	barn	som	är	utsatta	för	våld	är	också	en	känslig	grupp	
att	överlåta	till	multinationella	välfärdsföretag	och	S-kvinnor	har	därför	försökt	motverka	s	k	
privatiseringar.	I	Stockholms	kommun	är	den	röd/gröna	majoriteten	heller	inte	inne	på	en	
sådan	lösning.	I	några	av	länets	kommuner	har	tillkommit	samarbetsmodeller	mellan	
kommunen	och	befintliga	kvinnojourer	som	alla	varit	nöjda	med.	Så	blev	det	i	Sigtuna.	Där	
gick	kommunen	och	kvinnojouren	in	i	ett	”Idéburet	offentligt	partnerskap”.	Andra	har	
upphandlat	skyddat	boende	hos	den	privata	utförare	som	erbjöd	lägsta	kostnaden	och	har	
lämnat	kvinnojourens	verksamhet	utanför.		

Nya statliga medel till kvinnojourerna: Vilka får del? 
2015	avsattes	25	miljoner	extra	till	kvinnojourerna.	2016	satsas	100	miljoner	ytterligare.	
Liksom	tidigare	finns	de	statliga	Arvsfondsmedel	som	riksorganisationerna	fördelat	till	
projektverksamhet.	De	nya	medlen	kommer	också	att	fördelas	från	Socialstyrelsen	enligt	en	
särskild	förordning.	(se	litt)		

I	februari	2016	har	10	miljoner	av	de	25	(i	realiteten	24,5)	beviljade	för	2015	fördelats,	enligt	
muntliga	uppgifter	från	Socialstyrelsens	handläggare.	För	årets	anslag	på	100	miljoner	pågår	
ansökningarna	och	bestämmelserna	är	något	skärpta.	Bidrag	lämnas	inte	till	skyddat	boende.	
Från	i	år	måste	den	sökande	föreningen	ha	bedrivit	verksamhet	i	minst	2	år.	Ansökan	måste	
beskriva	ett	mål-	och	resultatstyrt	arbete.	Krav	på	redovisning	och	revision	är	tydliga.	
Bidraget	kan	ges	för	högst	två	år	och	utbetalning	görs	för	ett	år	i	taget.		

Att	motarbeta	våldet	emot	kvinnor	och	barn	ligger	i	jämställdhetens	hjärtpunkt	och	det	
bästa	och	viktigaste	stödet	framgår	därför	ur	vår	feministiska	triangel,	se	nedan.	
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Heltidsarbete	är	idag	närmast	en	förutsättning	för	att	kvinnor	skall	kunna	leva	ett	normalt	
liv,	oberoende	av	samhällets	stöd	och	oberoende	av	eventuella	makar.	Om	ekonomin	haltar	
inverkar	det	kraftigt	på	triangelns	andra	sidor.	Kvinnor	som	blir	beroende	av	sina	män	står	
svagare	och	löper	större	risker	att	falla	offer	för	psykiskt	och	fysiskt	våld	från	sina	partners.	

Ändamålsenlig	bostad	är	på	samma	sätt	livsnödvändigt	för	kvinnor	som	oftast	ännu	idag	tar	
ett	huvudansvar	för	barn.	Om	kvinnor	inte	har	en	bostad	som	fungerar	kan	de	inte	sköta	sitt	
arbete	och	sitt	föräldraansvar.		

Skydd	från	våld	för	kvinnor	och	barn	är	triangelns	tredje	sida.	En	patriarkal	struktur	gäller	
fortfarande	även	i	vårt	svenska	samhälle.	Mäns	våld	emot	kvinnor	och	barn	är	ett	
folkhälsoproblem	än	i	denna	dag.	Alla	ansträngningar	måste	därför	göras	för	att	våldet	ska	
upphöra.	
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Kapitel	2.	Sexualbrottslagstiftningen	

____________________________________________	

En fortlöpande reviderad lagstiftning 
Lagstiftningen	om	sexualbrott	har	under	de	sista	30	åren	ändrats	vid	upprepade	tillfällen.	
Trots	detta	har	ändringarna	inte	fått	till	resultat	att	lagföringen	blivit	mera	rättvis,	effektiv	
och	samstämmig	med	en	allmän	rättsuppfattning	när	det	gäller	utsatta	flickor	och	kvinnor.	
Domsluten	har	gått	emot	kvinnornas	beskrivning	av	omständigheterna	vid	brotten	och	män	
har	gått	fria	när	allmän	moral	och	etik	säger	att	de	borde	fällts	för	brott.	Domstolarna	har	
följt	principen	att	man	hellre	skall	fria	än	fälla	när	utredningsläget	är	oklart.	Tyvärr	är	det	
ofta	så	i	målen	kring	sexualbrotten.

1984	gjordes	lagstiftningen	könsneutral.	Hot	som	kunde	upplevas	som	”trängande	fara”	
innebar	en	skärpning	av	straffen.	Våldtäkten	indelades	i	tre	grader,	mindre	allvarlig,	normal	
och	grov.	(se	litt)		

1998	vidgades	våldtäktsbegreppet	till	att	omfatta	också	andra	gärningar	som	med	”hänsyn	
till	kränkningens	art	och	omständigheterna	i	övrigt	är	jämförliga	med	påtvingat	samlag”.	
Grundtanken	var	att	fler	gärningar	hänfördes	till	våldtäkt	och	kränkningen	var	det	viktiga	att	
bedöma.		

Under	2000-talet	har	lagstiftarna	fortsatt	att	begrunda	de	faktorer	som	skulle	göra	att	
sexuella	handlingar	skulle	bli	kriminaliserade.	2005	vidgades	våldtäktsbestämmelsen	
(gärningsmannen	fick	inte	utnyttja	någon	som	befunnit	sig	i	hjälplöst	tillstånd)	och	kravet	på	
tvång	sattes	lägre.	Redan	detta	år,	2005,	började	man	från	både	rättsvetenskapligt	och	
politiskt	håll	kräva	en	samtyckeslagstiftning.	

2008	var	det	dags	för	nästa	utredning.	Den	hade	att	utvärdera	2005	års	förändring	men	
också	bedöma	hur	samtyckeslagstiftning	verkar	fungera	i	andra	”med	svenska	förhållanden	
jämförbara	utländska	rättsordningar”.	Utredningen	skulle	också	lägga	fram	ett	förslag	till	
lagstiftning.	Sedan	dess	har	diskuterats	om	den	svenska	lagstiftningen	skulle	lämna	en	
reglering	som	bygger	på	tvång	till	en	som	bygger	på	frånvaron	av	samtycke.	Om	
lagstiftningen	ändras	måste	fastställas	vad	som	är	ett	giltigt	och	frivilligt	samtycke.		

Samtyckeslagstiftning – när då? 
Sexualbrottsutredningen	från	2008	avslog	så	småningom	förslaget	om	en	lagstiftning	byggd	
på	samtycke.	Frågan	har	därför	fortsatt	att	förbli	aktuell	och	2014	gav	regeringen	på	nytt	ett	
uppdrag	att	göra	en	översyn	av	våldtäktsbrottet.(se	litt)	Det	har	utvecklats	till	en	
parlamentarisk	utredning	med	tilläggsdirektiv.	I	direktiven	ingår	att	överväga	om	det	bör	

10



	

införas	en	samtyckesbaserad	lagstiftning	liksom	att	utreda	hur	straffansvar	för	
oaktsamhetsbrott	när	det	gäller	våldtäkt	borde	utformas.	Utredningen	ska	också	granska	hur	
de	brottsbekämpande	myndigheterna	utreder	ärenden	om	våldtäkt	och	analysera	orsakerna	
till	att	så	få	våldtäktsanmälningar	leder	till	åtal	och	fällande	dom.	

Medan	juristerna	i	år	efter	år	försöker	hitta	de	faktorer	som	måste	bedömas	i	målen	kring	
våldtäkter	och	successivt	skärpt	lagstiftningen,	har	kvinnorörelsen	fortsatt	att	hävda	att	
Sverige	borde	ha	en	samtyckeslagstiftning	(Se	litt)	Då	blir	utgångspunkten	att	sexuella	
handlingar	mellan	människor	måste	vila	på	att	båda	parter	har	samtyckt	till	detta.	Det	blir	
den	pådrivande	partens	ansvar	att	försäkra	sig	om	detta	samtycke.	Om	lagen	i	första	hand	
uttrycker	detta	får	det	en	normgivande	karaktär,	på	samma	sätt	som	förbudet	emot	barnaga	
har	blivit	norm	i	det	svenska	samhället.		

Jämförelser i internationell lagstiftning 
2002	tog	Europarådet	upp	frågan	hur	medlemsländerna	skulle	motarbeta	våld	emot	kvinnor	
och	antog	2011	den	s	k	Istanbulkonventionen.	Den	uttrycker	att	medlemsländerna	ska	
arbeta	aktivt	för	att	motverka	sexuellt	våld.	Konventionen	präglas	av	principer	kring	
samtycke.	I	texten	framhävs	behovet	av	utbildning	på	alla	nivåer	i	samhället	och	att	
tänkandet	skall	präglas	av	betydelsen	av	genus	och	könsrelaterat	våld.	Sverige	antog	
konventionen	2011.		

Europadomstolen	har	tagit	upp	ett	fall	från	Bulgarien	med	en	ung	kvinna	som	stämde	
Bulgarien	för	att	landets	lagar	inte	erbjöd	tillräckligt	skydd	då	hon	inte	ansågs	ha	gjort	
tillräckligt	motstånd	när	hon	blev	våldtagen	av	flera	män.	Domstolen	kom	fram	till	att	
Bulgarien	inte	hade	en	lagstiftning	som	skyddade	kvinnor	tillräckligt.	Detsamma	skulle	kunna	
gäller	Sverige	om	motsvarande	fall	togs	upp	i	Europadomstolen,	beroende	på	att	vi	inte	
utgår	från	samtyckeskravet	i	vår	lagstiftning.				

0-tolerans för mäns övergrepp på kvinnor och barn
I	feministiska	kretsar	har	det	låga	antalet	män	som	blivit	fällda	för	våldtäkter	och	övergrepp
alltid	varit	en	källa	till	oro	och	besvikelse.	Det	har	genomgående	tolkats	som	att
patriarkaliska	strukturer	i	samhället	fortfarande	gör	sig	gällande	i	utredningar	och	domslut.
När	alltför	försiktiga	beslut	fattats	av	regering	och	riksdag	har	kvinnogrupper	opponerat	sig.
På	så	sätt	uppstod	föreningen	Fatta	liksom	Kvinnolobbyn.	De	–	liksom	många	andra	i
kvinnorörelsen	-	hävdar	att	det	fortfarande	existerar	ett	glapp	mellan	lagen	och
verkligheten.	Den	mångåriga	pressen	på	kvinnor	som	gått	till	domstol	för	att	få	upprättelse
har	inneburit	ett	ständigt	ifrågasättande	av	kvinnorna,	deras	vanor	och	klädsel.	Istället	skulle
männens	beteende,	uppsåt	och	gärningar	granskas.	På	vad	sätt	har	de	försäkrat	sig	om	att
kvinnorna	har	samtyckt	till	sex?	Är	det	rimligt	att	kvinnor	samtyckt	till	samlag	med	den	ena
mannen	efter	den	andra?	Är	det	rimligt	att	tro	att	hon	accepterat	allehanda	manipulationer
med	hennes	kropp?
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Idag	är	det	sannolikt	att	kvinnor	förstår	att	de	ska	anmäla	övergrepp	omedelbart	och	se	till	
att	det	dokumenteras	så	noggrant	som	möjligt,	både	hos	polisen	och	på	
sjukvårdsmottagningar.	Det	kan	vara	helt	avgörande	för	en	fällande	dom.	

Nya och gamla övergrepp på flickor 
Unga	flickor	har	alltid	riskerat	att	utsättas	för	övergrepp,	ibland	redan	som	barn.	På	senare	
år	har	dessutom	tillkommit	övergrepp	i	nya	former,	t	ex	grooming.	Män	tar	kontakt	med	
unga	flickor	på	nätet	och	får	dem	till	att	genomföra	sexuella	manipulationer	på	sig	själva.	I	
inledningen	till	kontakten	stödjer	de	flickornas	självkänsla	och	söker	bygga	upp	ett	
förtroende.		Männen	önskar	sedan	får	avslöjande	bilder	på	dem.	Därefter	hotas	flickorna	
med	att	bilderna	skall	spridas	vidare.		Ytterligare	övergrepp	kan	genomföras.	Idag	avslöjar	
polisen	långa	kedjor	av	flickor	som	blivit	fast	i	sådana	nät.	Det	är	oerhört	viktigt	att	dessa	
män	stoppas	och	att	flickor	får	vettig	information	så	de	inte	går	in	i	dessa	nätkontakter.	Om	
de	har	gjort	det	måste	de	få	hjälp	att	komma	ur	situationen	så	snart	som	möjligt	och	mötas	
av	förståelse	så	de	inte	går	under	av	självanklagelser.		

Hämndporr får särskild lagstiftning 
Den	starkt	expanderande	användningen	av	nätet	har	också	lett	till	flera	möjligheter	att	
kränka	kvinnor.	Män	har	publicerat	sexbilder	på	sina	tidigare	flickvänner	som	hämnd.	
Aktuellt	är	ett	nytt	betänkande,	Integritet	och	straffskydd	(se	litt).	Där	föreslås	att	
hämndporren	bedöms	som	en	uppsåtlig	brottslig	gärning.	En	ny	lagstiftning	på	detta	område	
borde	få	normerande	karaktär	och	bidra	till	att	stoppa	denna	form	av	sexuellt	övergrepp.	

Näthatet mot kvinnor måste motarbetas och hindras 
Offentligt	verksamma	svenska	kvinnliga	politiker	och	journalister	är	numera	ofta	offer	för	
anonyma	personer,	sannolikt	män,	som	förföljer	dem	med	grova	sexuella	hot	i	mail	och	sms.	
Hoten	kan	också	försåtligt	vara	riktade	emot	deras	barn	eller	familjer.	Många	av	dessa	
angrepp	måste	vara	svårt	att	avfärda	som	obehagliga	men	inte	verkligt	riskabla.	Såväl	
kvinnliga	som	manliga	politiker	har	dock	mördats.	Att	hoten	så	ofta	har	grov	sexuell	karaktär	
innebär	att	kvinnor	kränks	i	sin	kroppsliga	integritet.	Samhället	måste	arbeta	fram	metoder	
att	motarbeta	näthatet	och	även	ha	en	lagstiftning	som	gör	det	möjligt	att	döma	dessa	
”moderna”	förövare.				

Behöver vi en ny lag för hedersbrott? 
Föreningen	GAPF	genomför	årligen	en	större	konferens	för	att	diskutera	de	problem	de	
konfronteras	med	när	de	försöker	påverka	familjer	som	även	i	Sverige	lever	kvar	med	en	
hederskultur.	Socialdemokratiska	kvinnoförbundet	var	delansvarig	för	årets	konferens.	En	
paneldebatt	mellan	politiska	företrädare	för	olika	partier	handlade	om	partiernas	inställning	
till	en	särskild	lag	för	att	bekämpa	hedersbrott.	Föreningen	GAPF	hävdar	att	en	särskild	
lagstiftning	skulle	ha	normbildande	karaktär	och	ge	styrka	åt	de	unga	män	och	kvinnor	som	
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försöker	bryta	sig	loss	från	klansamhällets	gamla	värderingar	och	ansluta	sig	till	dem	som	vi	i	
Sverige	mera	allmänt	omfattar.	De	politiska	partierna	är	idag	inte	eniga	om	behovet	av	den	
särskilda	lagstiftningen	varför	frågan	kommer	att	fortsätta	att	finnas	kvar	i	den	allmänna	
debatten.	

Slutord 
Efter	att	ha	fördjupat	våra	kunskaper	som	S-kvinnor	om	kvinnojourernas	plats	i	samhället	
och	möjligheter	att	verka	i	framtiden	räknar	vi	med	att	de	är	på	god	väg,	används	på	ett	
relevant	sätt	och	kan	utvecklas	vidare,	inte	minst	om	de	får	del	av	ökade	statsbidrag.	
Däremot	förutser	vi	att	de	grupper	som	är	utsatta	för	hedersvåld	redan	har	ökat	mycket	och	
med	all	säkerhet	behöver	mycket	stöd	och	engagemang	framöver.	Gränsen	mellan	de	
ursprungliga	kvinnogrupper	som	behövt	jourernas	stöd	och	de	nya	som	hotas	av	
hedersvåldet	är	flytande.	Det	är	dessutom	viktigt	för	det	handlar	om	den	yngre	generationen	
och	drabbar	både	unga	kvinnor	och	unga	män.	

Den	svenska	lagstiftningen	kring	sexualbrotten	har	fortlöpande	reformerats	och	står	inför	
fortsatta	reformer.	S-kvinnor	har	all	anledning	att	fortsätta	följa	dessa	frågor	med	stort	
engagemang.	Inte	minst	måste	vi	driva	att	lagstiftningen	följer	pågående	processer	i	
samhället	och	de	yttringar	som	uppstår	när	den	gränslösa	fria	kommunikationen	får	avarter	
som	borde	kritiseras	och	även	kriminaliseras.		

Stockholm	februari	2016	
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