STOCKHOLMS SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNING
KANSLIAVDELNINGEN

Handläggare: Lisbeth Westerlund
Telefon: 08-508 25 016

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.6-0558/2008
SID 1 (5)
SOTN 2008-11-20
2008-10-29

Till
Socialtjänstnämnden

Om attityder till våldtäkt. Skyll dig själv - Du var
full!
Svar på remiss av motion av Karin Rågsjö (v)
Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på motionen.
2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Dag Helin

Eddie Friberg

Sammanfattning
Karin Rågsjö (v) lyfter i sin motion fram en angelägen fråga om attityderna till
våldtäkt och annat sexuellt våld. Förvaltningen anser att det är viktigt att samhället
kontinuerligt bedriver ett våldsförebyggande arbete och skapar förutsättningar för
att attityderna till sexuellt våld förändras. Det är viktigt att involvera männen och
pojkarna i frågor som gäller mäns våld mot kvinnor. Männen måste ta ett större
ansvar i dessa frågor. Arbete med den inriktning som efterfrågas i motionen pågår
redan och bör fortstätta med oförminskad kraft.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialtjänstnämnden för yttrande överlämnat motion av
Karin Rågsjö (v) om attityder till våldtäkt. Skyll dej själv – Du var full! Remisstiden går ut den 28 november 2008.
Ärendet har även remitterats till stadsdelsnämnderna Bromma, Kungsholmen och
Hägersten-Liljeholmen samt till utbildningsnämnden, stadsledningskontoret och
Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU.
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats i samverkan med avdelningen för stadsövergripande sociala frågor och avdelningen för individorienterade verksamheter.
Motionen i sammanfattning
Den 8 mars genomförde Amnesty International på mer än 30 orter i Sverige en
enkät om attityder till våldtäkt. Undersökningen bygger på drygt 2 600 enkätsvar.
Det är ingen vetenskaplig studie, men ger en fingervisning om attityder i samhället.
Resultaten från undersökningen visar att en av fem svenskar tycker att en kvinna
får skylla sig själv om hon blir våldtagen. Personer i åldrarna 15-25 år, och över
66 år är mer benägna att tycka att kvinnan har ett eget ansvar vid våldtäkt. Drygt
20 procent av alla svarande tycker att kvinnan har ett ansvar om hon klär sig och
beter sig "utmanande". Omkring en fjärdedel anser att kvinnan har ett ansvar om
hon flörtat och hånglat med mannen före våldtäkten. De tycker oftare att det kan
finnas förmildrande omständigheter som förklarar mannens beteende. Mer än 96
procent av de tillfrågade tycker att våldtäkt är ett stort eller ganska stort problem.
Att personer mellan 15 och 25 år har attityder som påminner om Sverige på 1950talet är ett misslyckande för skolan och för samhället i stort. För att ändra attityderna krävs en rejäl satsning på barn och ungdomar. Det är bara genom ett systematiskt förebyggande arbete som vi kan ändra på attityderna. Vänsterpartiet vill
nu inleda ett arbete på flerårsbasis för att förändra attityder till våldtäkt och sexualiserat våld.
Karin Rågsjö (v) föreslår därför fullmäktige att:
1. Besluta om en undersökning av flickors och pojkars attityder till våldtäkt
och sexualiserat våld. Undersökningen bör göras i årskurs nio i grundskolan samt i andra årskursen på gymnasiet.
2. Med undersökningen som underlag ta fram en plan för hur vi ska förändra
attityderna till våldtäkt och sexualiserat våld.
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3. Med undersökningen som underlag ta fram en informationsinsats som lyfter upp frågan om våldtäkt och sexualiserat våld på agendan; i det offentliga rummet, i skolan och vid köksbordet.
Förvaltningens synpunkter
Karin Rågsjö (v) lyfter i sin motion fram en angelägen fråga om attityderna till
våldtäkt och annat sexuellt våld. Förvaltningen anser att det är viktigt att samhället
kontinuerligt bedriver ett våldsförebyggande arbete och skapar förutsättningar för
att attityderna till sexuellt våld förändras. Det är också angeläget att flytta fokus i
frågorna om våld mot kvinnor och flickor till män och pojkar. Våldtäkt och misshandel av kvinnor ses ofta som kvinnofrågor och skulden läggs på den som blir
utsatt fastän våldtäkterna och misshandeln oftast utförs av män. Det är viktigt att
involvera männen och pojkarna i frågor som gäller mäns våld mot kvinnor. Männen måste ta ett större ansvar i dessa frågor.
Största delen av alla våldtäkter sker inomhus och gärningsmannen är från närmaste familjekretsen eller bekant som t.ex. klasskompis, brors bästa kompis osv.
Statistik: anmälda våldtäkter i Stockholms stad år 2007, källa BRÅ.
Anmälda våldtäkter
493
inomhus
367
utomhus
126
Sexualbrottsofferutredningen (2005) visar att ungdomar har bristande kunskaper
och vanföreställningar om sexuallivet, genusfrågor och jämställdhet. Denna okunskap hos de unga leder bland annat till att många övergrepp aldrig anmäls då den
utsatte inte vet att det den har blivit utsatt för, är ett lagbrott. Okunskap leder även
till att många övergrepp begås utan att förövaren är medveten om att dennes handling är ett lagbrott.
Utifrån utredningens slutsatser fick Brottsförebyggande rådet (Brå) av regeringen i
uppdrag att ta fram en skolhandledning kring sexualbrott och sexuella trakasserier.
”Var går gränsen?” Handledning för temaarbeten om integritet, sexuella trakasserier och sexualbrott utgavs år 2007 och finns till skolornas förfogande. Handledningen tar upp svåra och viktiga frågor om jämställdhet, könsroller, kärlek och
integritet. Handledningen är till för att hjälpa lärare att våga, orka och vilja ta upp
dessa frågor som skolan har en lagstadgad skyldighet att arbeta med. Den innehåller fakta, berättelser, frågeställningar, övningar och diskussionsunderlag för temaarbeten om jämställdhet, kroppslig och själslig integritet, sexuella trakasserier och
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sexualbrott. Materialet vänder sig till elever från årskurs 7 i grundskolan till
årskurs 3 på gymnasiet.
Stadens arbete med sex- och samlevnadsfrågor och attityder om sexuellt våld
I november 2007 genomförde Operation kvinnofrid i Stockholms län kampanjen
”okejsex.nu” som riktade sig till unga (15-30 år) personer - den målgrupp som
motionären nämner. Budskapet var att alla sexuella handlingar ska vara ömsesidiga och ingen ska utöva, acceptera eller blunda för sexuella övergrepp.
Kampanjens syfte var att ändra attityder och diskutera vad som är okej och vad
som inte är det - var går gränsen - vad är våldtäkt? kan killar blir våldtagna? Kampanjens hemsida fick ta emot ca 750 brev från ungdomar. De flesta breven kom
från flickor, ca 2/3. Frågor och svar är sammanfattade i en pocketbok ”okejsex.nu var går gränsen?” som gavs ut av Operation kvinnofrid våren 2008.
Alla länets högstadie- och gymnasieskolor samt ungdomsmottagningar har fått
boken. Dess syfte är att vara ett diskussionsunderlag i skolor, på ungdomsgårdar
etc. och ge bekräftelse och svar på ungdomars egna funderingar över vad de har
varit med om och att det går att få hjälp och stöd.
För närvarande pågår utvärdering av kampanjen. De slutsatser som kan dras från
ungdomarnas brev och diskussioner under utbildningsdagar är att det är viktigt att
kontinuerligt förmedla kunskap om sex- och samlevnadsfrågor och att samtala om
attityder till sexualitet och sexuellt våld. Det gäller både personal som arbetar med
ungdomar och ungdomarna själva.
I ”Stockholmsenkäten” som görs vartannat år och riktar sig till elever i årskurs 9 i
grundskolan och år 2 i gymnasieskolan ställs frågor om livssituation, skolarbete,
användning av droger och mobbning samt trakasserier. Några frågor handlar om
utsatthet för brott eller vilka brott elever har begått. Bland annat frågas hur många
gånger eleven har tvingat någon till sex med honom/henne under de senaste 12
månaderna. Den stora majoriteten av svarande anger (ca 98 procent) att de aldrig
har tvingat någon till sex.
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för 2008 – 2009 anger att Stockholm ska
vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök. Detta gäller även ungdomar och trygghetsskapande åtgärder ska även ses ur ett ungdomsperspektiv med konsekvensanalyser som tar hänsyn till att ungdomar är både
flickor och pojkar och att en del hör till sexuella minoriteter och löper risk att bli
utsatta för hatbrott.
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I kommunfullmäktiges budget för 2009 anges att stadsdelsnämnderna ska prioritera tidiga insatser till barn och ungdomar och att samarbetet mellan socialtjänsten
och skolan ska stärkas. Stadsdelsnämnderna ska upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan nämndens verksamheter och utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden, socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden samt stadsdelsnämnderna ska utveckla samverkan mellan skola, socialtjänst och polis samt utveckla kvinnofrids- och brottsförebyggande verksamheter. I stadsdelsnämndernas
planer mot våld i nära relationer bör finnas angivet hur man ska arbeta för att förebygga såväl sexuella trakasserier som våldtäkter och andra våldsbrott i nära relationer.
Skolan har enligt lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn skyldighet att ta fram en likabehandlingsplan. Lagen om
förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever
förpliktigar skolor att arbeta förebyggande och utreda trakasserier och kränkande
behandling. Sexuellt våld i form av verbala trakasserier och andra övergrepp är
frågor som ska tas upp i skolplanerna.
Ett exempel på hur man arbetar med dessa frågor är Malmös folkhälsoarbete där
sexuell hälsa ingår som en del. Malmö stads program ”Sexuell hälsa” berör flera
olika områden som kan kopplas till sexualitet. Några av dessa områden är sex- och
samlevnadsundervisning i skolan och på fritidsgårdar, prostitution, sexuellt våld,
förebyggande av sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter och
främjandet av en positiv syn på sexualiteten.
När det gäller ungdomar bör man också tänka på via vilka kanaler information/
kunskap förmedlas. Internet och olika diskussionssajter når ungdomar. Bloggande
är en annan metod. Att bli kontaktad och utsatt för sexuellt relaterade brott och
kränkningar har också fått nya kanaler via mobiltelefoner och Internet.
Sammantaget finns i staden såväl kunskaper om ungdomars attityder till våldtäkt
och annat sexuellt våld som uppdrag att prioritera arbetet med tidiga insatser och
samverka för att förebygga sexuellt våld och andra våldsbrott i nära relationer.
Arbete med den inriktning som efterfrågas i motionen pågår redan och bör fortstätta med oförminskad kraft.
Bilaga
Motion av Karin Rågsjö (v) om attityder till våldtäkt. Skyll dej själv – Du var full!

