
Anf. 81 JONAS SJÖSTEDT (V) replik: 

Fru talman! Som både Jan Björklund och jag vet lever vi i ett samhälle som ännu inte är jämställt 

mellan kvinnor och män. Det finns mycket att vara stolt över i Sverige i historien om att bygga 

jämställdhet, men det finns väldigt mycket kvar att göra.  

Samhällets syn på våldtäkt speglar hur man ser på jämställdhet. Det är en sorts feministisk 

principfråga hur man ser på brottet våldtäkt. Det speglar också hur man ser på människors värde.  

Lagarna i Sverige har utvecklats på det här området. Och samhällets syn på det här brottet har 

utvecklats mycket. Samtidigt är det uppenbart att det finns mycket kvar att göra.  

Det är ställt utom varje tvivel att det finns ett mycket stort mörkertal när det gäller våldtäkter. Det är 

ett väldigt vanligt brott i Sverige, och det är en enorm kränkning av det offer som utsätts för det här, 

som följer med hela livet.  

Förutom att det finns ett stort mörkertal ser vi att väldigt många förundersökningar läggs ned. De 

drivs aldrig vidare till en riktig process. De fällande domarna, om det väl blir en process, är ganska få. 

Sammantaget innebär det att det sannolikt är en bråkdel av de våldtäkter som sker i Sverige som 

leder till en rättslig efterföljd. Varken du eller jag kan tycka att det är rimligt.  

Vi vill att man ska göra mer på det här området. Vi tycker att det måste finnas en handlingsplan som 

bland annat innebär att det blir särskilda mottagningar för dem som är offer, att man har mer resurser 

till kvinnojourer och brottsofferjourer och att man fokuserar på att åtgärda bristerna i 

förundersökningar när det gäller våldtäktsbrott.  

Men det är också viktigt att ändra själva lagen. Vi vill ha en samtyckeslagstiftning. Om man inte vill ha 

sex men påtvingas det menar vi att det ska vara en våldtäkt. Det är den rimliga utgångspunkten. Man 

stärker då rättsligt den som är utsatt.  

Jag vet att Folkpartiet är ett parti som på den borgerliga sidan har den bästa historien när det gäller 

jämställdhet. Är det inte dags att skärpa lagstiftningen, Jan Björklund, och införa det här med 

samtycke?  

Anf. 82 Utbildningsminister JAN BJÖRKLUND (FP) replik: 
Fru talman! Det är dags att skärpa lagstiftningen på detta område, och det skedde just. Sedan den 1 

juli har vi en skarpare lagstiftning.  

Det finns ett fall som alla nu diskuterar och som upprör oss alla. Det var några pojkar som uppträdde 

fullständigt svinaktigt mot en flicka. De friades, och det skapar stora och upprörda känslor hos många 

av oss. Men vi måste ha klart för oss att de dömdes utifrån den äldre lagstiftningen. Vi har en ny 

lagstiftning sedan den 1 juli som är skarpare.  

Innan jag är beredd att säga att den behöver skärpas ytterligare tycker jag att vi ska utvärdera den 

och se hur den utfaller i olika domslut och annat.  

Vi bygger ut anslagen till kvinnojourerna, och mycket annat av det som Jonas Sjöstedt har föreslagit 

görs redan. Vi är helt eniga om detta.  

Problemet ligger i – och det är därför förundersökningar läggs ned – det som också är viktigt i ett 

rättssamhälle, nämligen att kunna bevisa saker. I våldtäktssituationen är det ofta så att det står ord 

mot ord. Det är svårbevisat, och det blir en trovärdighetsfråga.  

Jag tycker att det har fungerat för dåligt, och det är därför vi har skärpt lagstiftningen. I andra diket 

ligger att man släpper på beviskraven och dömer på det ena eller det andra påståendet. Vi måste 

erkänna att det är en svår avvägning, Jonas Sjöstedt.  

Jag blev oerhört upprörd över fallet i domstolen som redovisades nyligen. Det är helt oförsvarligt. Men 

nu finns en skarpare lagstiftning, och låt oss utvärdera den innan vi tar ställning till om vi behöver gå 

vidare.  



Anf. 83 JONAS SJÖSTEDT (V) replik: 
Fru talman! Jag är väl medveten om att det finns en ny lagstiftning. Det är ett steg i rätt riktning. Jag 

valde också att inte referera till det här fallet eftersom det är svårt i den här diskussionen.  

Som feminist, som anhängare av jämställdhet mellan män och kvinnor, är det inte rimligt att 

utgångspunkten är att om man säger nej, om man inte samtycker, är det våldtäkt? Det är dit 

lagstiftningen måste komma. Det förvånar mig att Folkpartiet med den stolta traditionen att verka för 

jämställdhet mellan män och kvinnor inte kan säga att det är det naturliga att ha som utgångspunkt 

för lagstiftningen.  

Anf. 84 Utbildningsminister JAN BJÖRKLUND (FP) replik: 
Fru talman! Ett nej är ett nej. Det är min uppfattning att den nya lagstiftningen bygger på den tanken, 

men lagen har ännu inte prövats. Vi får återkomma innan vi skruvar åt lagstiftningen ytterligare. I 

andra vågskålen ligger också att man börjar döma på lösare boliner. Det är inte heller önskvärt i ett 

rättssamhälle.  

En upprördhet över enskilda fall, som jag, Jonas Sjöstedt och många av oss känner, får inte heller leda 

till att vi gör avkall på viktiga rättssäkerhetsprinciper i domstolsprocesserna. Exakt hur den 

avvägningen går är hela tiden svårbalanserad. Vi har just skärpt lagstiftningen för att kunna möta 

mycket av det som Jonas Sjöstedt och jag är överens om att göra. Låt oss utvärdera den innan vi tar 

ställning till om vi behöver gå vidare. 

 


