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Abstract 

Gick #MeToo för långt? Denna uppsats försöker sprida välbehövligt ljus över kvinnors 

förändrade rättsliga förutsättningar 1950–1980 genom att diskutera ämnet ur ett 

radikalfeministiskt perspektiv. Är det möjligt att ökningen av våldtäktsanmälningar i Sverige 

under perioden är ett tecken på, inte nödvändigtvis kvinnors förtryckta position, utan snarare 

deras växande ekonomiska och politiska makt? Uppsatsen argumenterar för att så är fallet och 

att ökningen reflekterar kvinnors förändrade förutsättningar som rättssubjekt under 1900-talet. 

Vidare dras slutsatsen att en korrelation mellan ökningen av våldtäktsanmälningar och kvinnors 

förvärvsarbetesfrekvens kan observeras och att detta är en viktig del i kvinnokampen, samt att 

#MeToo-rörelsen med fördel kan ses i ljuset av detta.  

 

Katarina Hedman 

Uppsala 5 juni 2018. 
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1.  #MeToo och den svenska kvinnoemancipationen 

1919 fick svenska kvinnor för första gången rösträtt som en del av den våg av 

demokratisering som sköljde över Västeuropa under 1910- och 20-talen. Drygt hundra år 

senare, efter att svenska kvinnor dels utövat sin politiska makt men också fått inflytande på 

arbetsmarknaden, blåser en mediastorm upp där sexuella kränkningar kanske för första 

gången någonsin tas på allvar. Reaktionerna som följde #MeToo-rörelsen kan något grovt 

delas in i två led; de som menar i sken av bristen på fällande domar vid anmälningar av 

sexualbrott att det svenska rättssystemet har allvarliga problem med att kunna garantera 

kvinnors säkerhet och upprättelse. I andra ledet står de som anser att det hela gått för långt 

och att mäns trygghet äventyras när politisk korrekthet tillåts styra hur vi i debatten hanterar 

förövare och offer.1 Men vilken sida har vetenskapliga belägg för sina argument? Denna 

frågeställning för oss närmare in på det som oundvikligen blir kärnan i det hela, nämligen 

frågan om kvinnor och män har samma värde i rättssystemets ögon, och vems rättigheter som 

skyddas och prioriteras.  

Det är intressant att #MeToo blivit så framgångsrikt i just Sverige. Det finns 

ekonomer som hävdar att det förekommer en direkt korrelation mellan kvinnlig emancipation 

och ekonomisk tillväxt, det vill säga att kvinnors ekonomiska och politiska rättigheter är en 

väsentlig bidragande faktor i en stats prioritering av investeringar i humankapital som i sin tur 

leder till ekonomisk tillväxt. Först uppnås lika ekonomiska förutsättningar, efter det politiska 

rättigheter och rätt till likabehandling på arbetsmarknaden. Det sista lagret i 

denna ”rättighetstårta” (se bilaga 1) är enligt Doepke m. fl. rätten till sin egen kropp, något 

feminister i Sverige kämpat för sedan 1970-talet.2 Hittar vi här förklaringen till att #metoo 

landade i så bra jordmån i Sverige? Är kvinnofrid och kvinnors rättigheter något som får 

                                                             
1 https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/Eo43MA/metoo-en-haxjakt-med-drag-av-stalins-utrensningar (hämtat 
2018-05-14) 

2 Doepke m. fl. (2011), s. 2–3.  
  Förvisso finns argument för att häva att kvinnor och män i Sverige inte ens 2018 är lika ekonomiskt, fokus i studien av Doepke 
m. fl. är på de rent juridiska förutsättningarna för ekonomisk jämlikhet. 
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konsekvenser för fler än bara de individer som drabbas, till den grad att problematiken rör 

kvinnor som grupp – kanske rentav som klass? 

Kvinnofriden har, i teorin åtminstone, värnats i Sverige sedan de medeltida 

landskapslagarna.3 Den gängse attityden idag är att i synnerhet våldtäkt är ett mycket 

allvarligt brott där offrets upprättelse bör prioriteras. Trots detta utsätts många årligen, 

mörkertalen beräknas vara stora och rättsväsendets kapacitet anklagas, som jag nämnde 

inledningsvis, för att vara svagt. Hur kan vi på ett historievetenskapligt sätt närma oss ämnet?  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att bidra till debatten kring rättssäkerhet ur ett historiskt 

perspektiv genom att undersöka den period i det moderna Sverige som kom att bli mest 

omtumlande för kvinnor. Jag vill undersöka om 1960-talets förändringar i brottsbalken, den 

lagstiftning som ersatte 1864 års strafflag och som vi fortfarande använder, fick någon synlig 

inverkan för upprättelsen av kvinnor och i vilken utsträckning sexualbrott uppklarades. Detta 

bör rimligen ge en indikation till i vilken grad frågan prioriteras, och kanske också en ledtråd 

till vilken status kvinnor haft i det svenska samhället. 1960-talet är intressant eftersom det 

utgör en brytpunkt mellan den period som hyllade hemmafruidealet och husfaderlig dominans 

och den nya epok där kvinnors ekonomiska och sociala rättigheter kom i fokus och de på 

allvar börjar slå sig fria från tradition och manlig auktoritet.4 Mitt syfte är tudelat; dels vill jag 

bidra med statistiskt, historiskt underlag för påståendet Sverige är/är inte rättssäkert för 

kvinnor, men också testa i vilken utsträckning kvinnors nyvunna friheter och rättigheter 

korrelerar med en ökning av antalet våldtäktsanmälningar. Att undersöka Sverige när den 

postmoderna kvinnorättsrörelsen var i sin linda bör kunna ge redskap och bakgrund för att på 

ett bättre sätt kunna navigera sig i dagens debatt. Min centrala frågeställning är följande: 

 

1. Hur förändrade SFS 1962:700 förutsättningarna för att garantera rättssäkerhet 

för kvinnor i jämförelse med 1864 års strafflag? 

2. Kan kvinnors ökade ekonomiska frihet förklara antalet våldtäktsanmälningar?  

 

 

                                                             
3 Jansson (1996), s. 67. 
4 Widerberg (1980), s. 102. 
   Stanfors (2007), s. 9–10. 
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1.2 Metod och avgränsning 

För att besvara mina frågor kommer jag i huvudsak använda mig av statistik över 

anmälningar, uppklarade brott och lagförda personer under perioden 1950–1980, i tillägg till 

statistik över kvinnors förvärvsarbetsfrekvens. Att jämföra Sverige med liknande företeelser 

internationellt hade varit mycket intressant, i synnerhet för att jämföra Doepke m. fl:s 

rättighetstårta med processer i en global kvinnokamp.5 Denna undersökning begränsas dock 

till Sverige då en komparativ studie av ämnet skulle bli för stor och svårtuggad inom ramarna 

för uppsatsen. Sverige är intressant som studieobjekt eftersom det är ett rikt land där 

kvinnoemancipationen kommit jämförelsevis långt. Eftersom jag ansett en kvantitativ 

undersökning mest lämplig för ämnet har jag valt att se på Sverige som helhet. Den statistik 

jag haft för sexualbrott under den aktuella perioden har så liten omfattning att en begränsning 

till en specifik region bättre skulle passa för en renodlat kvalitativ studie.  

Eftersom begreppet kvinnlig rättssäkerhet och diskussionen om huruvida kvinnor är 

trygga eller ej är mycket abstrakt har jag valt att konkretisera ämnet genom att begränsa min 

undersökning till att endast hantera statistik för våldtäkt. Våldtäkt passar bra som avgränsning 

dels eftersom den juridiska definitionen varit relativt konstant under min undersökningsperiod 

– gränsdragandets föränderliga natur till trots – och dels eftersom det är en form av brott som 

i stor utsträckning går att generalisera.6 Även om variationer i vem som varit offer och 

förövare säkert förekommit i verkligheten tar den juridiska definitionen inte hänsyn till detta. 

Först 1984 blev 6 kap 1§ könsneutral, vilket innebar att fram till dess var våldtäkt något 

endast kvinnor kunde utsättas för.7 Brottets nivå av kränkning gör det också till ett bra 

studieobjekt när det gäller kvinnors trygghet och knyter väl an till några centrala 

radikalfeministiska teorier som kommer förklaras mer utförligt i del 2.  

I denna uppsats analyseras alltså hur många våldtäkter som anmäls, hur många av 

dessa som uppklaras och hur många personer om döms. Jag är intresserad av att undersöka 

hur uppklarings- och lagföringsfrekvensen såg ut för våldtäkt i och med förändringarna i 

brottsbalken. Jag kommer jämföra tiden innan och efter 1965, och genom det besvara min 

första frågeställning. För att testa teorin om rättighetstårtan använder jag statistik över 

kvinnors förvärvsarbete och jämför mot data över anmälningar. Statistiken är hämtad från 

                                                             
5 ”Rättighetstårtan” är min tolkning av Doepke m. fl. (2011). 
6 Se SFS 1962:700 6 kap 1 § för dagens definition. Skillnaderna i lagstiftning över tid kommer förklaras i del 3, samt definieras  
  kort i 1.5. 
7 1864 års strafflag 5 kap 12–16 §§ och SFS 1962:700 6 kap 1§.  
  De som gjorde sig skyldiga för andra sedlighetsbrott dömdes enligt paragrafen för frihetskränkande otukt, däribland kvinnor.   
Detta är dock ingenting som behandlas i denna uppsats. 
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Statistiska centralbyrån. Statistiken redovisas i diagram och tabeller, justerad mot 

folkmängden och i realtal.  

Ett ständigt problem när mänskligt beteende ska studeras, exempelvis varför vissa 

våldtäkter anmäldes och andra inte, är att det är svårt att ta av sig sina egna kulturella 

glasögon. I analyser kring våldtäkter, dess kategorisering och gränsdragning måste det finnas 

en medvetenhet om att det vi idag anser hamna i kategorin antagligen inte gjorde det för 50 år 

sedan.8 Att det genuskontrakt som funnits i olika tider kan antas faktiskt skrevs under på av de 

flesta som levde under den tiden.9 Detta perspektiv ger upphov till ytterligare problematik. 

Vem formulerar de ”objektiva” eller ”sanna” kriterierna för gränserna av vålds- och 

sexualbrott, och hur påverkar det undersökningen? Är det jag som utför studien som ska låtas 

diktera analysen eller ska tidens genuskontrakt och värderingar göra det? Och vems 

perspektiv är närmast sanningen? Detta är naturligtvis omöjligt att svara på. 

Denna uppsats kommer behandla frågan ur ett radikalfeministiskt klassperspektiv 

vilket kommer diskuteras mer ingående i del 2. Den teoretiska utgångspunkten för analysen är 

att patriarkatet, dvs. ett samhälle där män strukturellt är överordnade kvinnor som ett resultat 

av att sitta på den största delen ekonomisk, social och politisk makt, skapar en 

könsmaktsordning där våld och sexuell förnedring systematiskt används för att upprätthålla 

maktstrukturerna till männens fördel.10 Utifrån detta kan vi anta att kvinnors erfarenheter och 

upplevelser inte tillskrivits samma värde som männens. Därför är det i denna uppsats viktigt 

att ha ett perspektiv och teoretisk grund som betonar kvinnors människovärde.  

 

1.3 Källkritik 

Ett centralt problem utöver hur statistik ska tolkas är att inga statistiska data är en perfekt 

representation av verkligheten. Problematiken kring i synnerhet sexualbrottsstatistik är 

välkänd, BRÅ och offentliga statliga utredningar pekar mot att majoriteten av sexualbrott 

begås av någon som är bekant eller närstående.11 Den låga anmälningsfrekvensen kan 

möjligen förklaras med att tilltron till rättsväsendet är så litet och att kvinnor är så 

underordnade i samhället att det inte ens upplevs lönt att anmäla. Bristen på statistik säger 

med andra ord också något men då den reella våldtäktsfrekvensen inte är av centralt intresse i 

denna uppsats utgör denna problematik inte några större käppar i hjulet. 

                                                             
8 von Hofer (2011), s. 58. 
9 Ekström (2002), s. 23. 

  10 D’Cruze (1992), s. 378. 
11 Persson, Leif GW, Våldtäkt – en kriminologisk kartläggning av våldtäktsbrottet, SOU 1981, s. 90–91 
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Kriminologen Hanns von Hofer påpekar att det är svårt att med hjälp av statistik 

komma åt sanningen kring hur mycket våld som förekommit, däremot hävdar han att 

kriminalstatistik kan säga desto mer om det kriminaliserade våldet.12 Som nämnt i avsnitt 1.2 

fanns olika föreställningar om vad som innebar våld, i vilken grad män hade ett våldsmonopol 

och vilken behandling kvinnan av naturen ansågs var kapabel att tåla, statistiken kan ge en 

inblick i vad som i rättsväsendets ögon ansågs kriminellt.13 En central utgångspunkt för denna 

uppsats är att rättsväsendets respons till våldtäktsanmälningar med största sannolikhet har 

liten relation till brottets utbreddhet. Även von Hofer menar att förklaringen till att antalet 

anmälningar för våldtäkt ökar drastiskt under andra halvan av 1900-talet inte nödvändigtvis är 

att fler övergrepp begås. Å andra sidan påstår han att kvinnors ökade närvaro i offentliga rum 

efter andra världskriget kan betyda att fler våldtäkter begicks, eftersom kvinnorna inte längre 

befann sig i sina mäns maktsfärer, vilket andra män kan tänkas utnyttja.14 Huruvida det ligger 

någon sanning i detta påstående är svårt att svara på, däremot kan vi konstatera att denna syn 

på kvinnan som en mans villebråd och en annan mans ägodel är central i de teoretiska 

utgångspunkter som kommer diskuteras mer ingående i del 2. 

 

1.4 Terminologi och definitioner 

I denna studie kommer några potentiellt förvirrande termer återkomma. Begreppet uppklarat 

brott syftar på en anmälan som gått vidare till en offentlig rättsinstans. Om en person ansetts 

skyldig till brottet refereras denne till som lagförd. Att ett brott är uppklarat betyder med 

andra ord inte nödvändigtvis att förövaren blivit fälld för det brott hen anklagats för.15 En 

lagförd person kan naturligtvis ha gjort sig skyldig till fler än en anmälning, men för 

enkelhetens skull problematiseras inte detta. 

Doepke m. fl:s tes om kvinnors emancipation som en viktig del i välfärdbyggandet 

har en central roll i denna uppsats. Min egna applicering av teorin som diskuteras närmare i 

avsnitt 2.3 är ”rättighetstårtan” (se bilaga 1). Rättighetstårtan är alltså inget begrepp Doepke 

m. fl. använder utan är teorin förenklad till en modell för att den lättare ska kunna förstås och 

prövas.  

                                                             
12 von Hofer (2011) s. 60. 
13 Se fotnot 9. Ex. hustruagan som kriminaliserades i och med 1864 års strafflags införande. Innan 1864 sågs hustruaga på som  
    en naturlig och nödvändig del i hushållets ordning. Jmf. Jansson (1996). 
14 von Hofer (2011), s. 231. 
15 SCB, Statistisk årsbok 1960. https://www.scb.se/sv_/hitta-statistik/historisk-statistik/sok-publikationer-efter-  

amne/?Statistikserie=Statistisk+%u00e5rsbok+(SOS)+1914-. 
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Begreppen kring strafflagstiftning kan också upplevas förvirrande. 1734 års 

lagstiftning heter ”missgärningsbalken”, 1864 års lagstiftning ”strafflagen” och SFS 

1962:700 ”brottsbalken”. Exempelvis används begreppen SFS 1962:700 och brottsbalken 

omväxlande men syftar på samma sak. Brottsbalken och strafflagen är med andra ord två 

olika saker. 

I del 2.1 och 3 framgår det att våldtäkt definierats på olika sätt genom historien. I 

denna uppsats finns två centrala definitioner; den första är historiskt siffermässigt 

svårstuderad och tar utgångpunkt i den lagändring som träder i kraft i juli 2018, nämligen att 

sex kräver samtycke från bägge parter.16 Denna definition försöker belysa mörkertalet och är 

nutida i den bemärkelsen att den inte tar tidigare kulturers definition av var gränserna för våld 

och frivillighet går. Den andra är den juridiska definition som framgår i det kontext som 

diskuteras, dvs. missgärningsbalken 1734, 1864 års strafflag eller SFS 1962:700. Med andra 

ord diskuteras våldtäkt enligt en bredare, mer filosofisk definition samtidigt som den juridiska 

definitionen används.  

 

1.5 Disposition 

Dispositionen för denna uppsats är som följer: I del 2 introduceras i korthet uppsatsens 

teoretiska utgångspunkt för att sedan i del 2.1 behandla svensk kvinnofridshistoria för att ge 

en lämplig bakgrund till kvinnans position i rättsväsendet. Efter det kommer de olika teorierna 

som nämns i början förklaras mer utförligt. I del 3 påbörjas den empiriska undersökningen. 

Först finns en kort bakgrund där skillnaderna mellan 1864 års strafflag och brottsbalken som 

trädde i kraft 1965 diskuteras. Efter det delas undersökningen upp i två delar; den första 

undersöker våldtäktsanmälningar under perioden 1950–1980 och den andra delen diskuterar 

korrelationen mellan kvinnor på arbetsmarknaden och anmälningar. I del 4 diskuteras 

resultaten. 

 

 

 

 

                                                             
16 https://www.dn.se/nyheter/politik/riksdagen-har-rostat-ja-till-en-samtyckeslag/ (hämtat 2018-05-23) 
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2. Perspektiv på kvinnofrid 

Centralt i #MeToo-rörelsen har varit att lyfta den tystnadskultur som gjort att sexuella 

övergrepp inte tagits på allvar – en kultur som antas varit ett resultat av förövarnas 

priviligierade position.17 Ibram X. Kendi argumenterar i sin studie av ursprunget till 

amerikansk rasism att förtryckande system oundvikligen följs av rasistiska ideologier som 

verkar för att rättfärdiga förtryckarnas grymhet.18 I linje med detta är min hypotes att de 

ideologier som använts för att motivera kvinnans underordning ända fram till vår tid följer 

samma modell. Det är uppenbart att ett kvinnoklassperspektiv kan ge relevanta insikter som 

hjälper oss att på ett konstruktivt sätt närma sig ämnet. 

Perspektivet på kvinnan som klass är sprungen ur radikalfeministisk teori.19 Enligt 

denna kan roten till ojämlikheten mellan könen härledas till en könsmaktsordning där kvinnor 

strukturellt förtrycks av män, mannens intresse av att kontrollera kvinnan är en central 

mekanism.20 Detta uttrycks inte bara ekonomiskt och socialt, utan också sexuellt i form av 

bland annat partnermisshandel, pornografi och prostitution.21 Radikalfeminismen uppstod 

under 1960-talet och var starkt influerad av marxismens syn på konflikten mellan kapitalister 

och arbetare. Till skillnad från liberalfeministisk teori anser därför inte radikalfeminister att 

jämlikhet mellan män och kvinnor kan uppnås inom ett befintligt samhällssystem, utan att 

kulturen måste förändras i grunden för att kunna göra upp med patriarkala strukturer eftersom 

samhället, i synnerhet offentligheten, är skapat av män för män.22 Liberalfeministisk teori å 

sin sida, grundat i 1800-talets liberala tankegångar, betonar den fria viljan och att kvinnor 

genom reformer ska få större utrymme i de offentliga rummen. Radikalfeminismen ser på 

kvinnan som en egen klass utanför andra samhällsstrukturer, även om dessa yttre strukturer 

inte betraktas som oviktiga. För att bryta könsmaktsordningen vill radikalfeminister verka för 

ett samhälle där kvinnor inte står i en beroendeställning till män. Detta radikalfeministiska 

kvinnoklassperspektiv möjliggör att våldtäktsstatistiken kan analyseras från fler vinklar.  

                                                             
17 Rodino–Colocino (2018). 
18 Kendi (2016). 
19 Widerberg (1980) s. 103. 

  20 Firestone (1979). 
21 Berglund (2007), s. 229. 
22 Willis (1984). 
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2.1 Kvinnofridshistoria 

För att på ett bra sätt kunna närma oss kvinnans rättsliga position under mitten av 1900-talet 

är det nödvändigt att vi har en grundläggande förståelse för rättsväsendets syn på kvinnor över 

en längre tid, hur ärbarhet värderats och vem som skulden läggs på när denna kompromissats 

med. De första svenska historiska källorna vi har som indikerar att kvinnors sedlighet ansågs 

viktig att beskydda i kan härledas till en försäkran av Magnus Ladulås år 1280. Tillsammans 

med ett antal stormän lovade denna medeltidskung att han skulle verka för att kyrkofrid, 

tingsfrid, husfrid och kvinnofrid skulle råda i riket. I de hög- och senmedeltida 

landskapslagarna konkretiserades detta genom införandet av en straffskala: våldtäkt och 

kvinnorov kunde bestraffas med döden.24 

I realiteten blev emellertid få anklagade för våldtäkt och ännu färre dömda till döden. 

Historikern Karin Jansson har kartlagt inte fler än 20 fall av våldtäkt i Kopparberg, Uppsala, 

Västmanlands och Örebro län under tidigmodern tid. I jämförelse med de 600 fall i samma län 

av hor, lönskaläge (utomäktenskaplig sex) och blodskam (incest) är våldtäkt med andra ord 

ovanligt.25 Det är också tydligt att olika kvinnor hade olika värde i rättens ögon. Även om 

kvinnorov och våldtäkt enligt 1734 års lag skulle bestraffas lika oberoende av offrets 

civilstatus var rättspraxis annorlunda. Istället kom kvinnans ärbarhet att stå i centrum. De som 

levde ett lösaktigt liv ansågs inte kunna utsättas för våldtäkt eftersom den som ger sig själv 

inte ansågs kunna tas med våld. Om offret tidigare varit inblandad i osedligheter kunde det ge 

förövaren mildare straff.26 Det kan faktiskt hävdas att lagarna under tidigmodern tid var 

konstruerade just för att göra skillnad på folk eftersom samhällets väl och ve ansågs vila på 

strukturer där vissa människor av naturen eller Guds vilja var mer värda än andra.27 

Under tidigmodern tid var med andra ord endast gifta kvinnor någotsånär skyddade 

på pappret, förvisso inte från sin egen man, och somliga argumenterar för att man kan anta att 

de allvarliga straffen för våldtäkt och kvinnorov egentligen inte hade så mycket med kvinnans 

egen heder att göra, utan snarare släktens eller bygdens heder. Jansson menar att den 

kvinnliga dygden under tidigmodern tid var en integrerad del i hushållets ära. Brottet ansågs 

allvarligt, inte nödvändigtvis för att kvinnan själv hade ett värde, utan för att osedlighet var ett 

hot och ifrågasättande av samhällets regler för socialt umgänge.28 Vidare hävdar Jansson att 

kvinnofridslagarna främst syftade till att skydda samhället från angrepp mot grundregler som 

                                                             
24 Jansson (1996), s. 67–68. 
25 Jansson (1996), s. 87. 
26 Jansson (1996), s. 76–77. Samma sedlighetsargument förekommer även vid fall av våldtäkt under efterkrigstiden,  
    jmf Ekström (2002). 
27 Hunt (2009), s. 38. 
28 Jansson (1996), s. 84–86. 
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exempelvis hur äktenskapet skulle ingås och helgas men kanske framförallt husfaderns 

auktoritet över kvinnlig sexualitet.29  

Den kollektiva synen på heder kom att långsamt individualiseras som en del av 

moderniseringsprocessen under 1700- och 1800-talen. En förändring i hur offer beskrivs har 

observerats i tingsmaterial från England i slutet av 1700-talet och första halvan av 1800-talet. 

I rättegångarna lades större fokus på offrets individuella karaktär, dygdighet och rykte än vad 

som gjorts under exempelvis 1600-talet.30 I strafflagen från 1864 som kom att gälla ända fram 

till 1965 betonades för första gången kvinnofridsbrottens karaktär som brott mot kvinnans 

sexuella frihet. Hustruagan blev i samma veva olaglig och det är kanske inte en slump att 

ogift kvinna vid 25 års ålder bara några år tidigare kunde ansöka om att bli myndig. Detta i 

kombination med kvinnans utökade arvsrätt och egendomsrätt gör att det för första gången 

kan anas att kvinnor sågs på med rätt till personlig integritet och självbestämmande. Enligt 

Jansson kom 1864 års strafflag med andra ord tillsammans med en modern och begynnande 

liberal människosyn.31  

Det är inte orimligt att se på 1864 års strafflag som en markör för början på en ny era 

och ett tydligt steg in i det moderna samhället. Samtidigt finns de som hävdar att kvinnan 

fram tills giftermålsbalken trädde i kraft 1921 i själva verket var mycket begränsad som 

rättssubjekt, kanske på grund av att hon fram till dess varken hade politiskt inflytande eller 

ansågs ha rätt till likabehandling på arbetsmarknaden.32 Kritik mot det liberala samhället har 

också lyfts i frågan om kvinnors rättigheter. Görel Granström menar att det liberala samhället 

intensifierat hierarkin mellan de deskriptiva och normativa motsatsparen som cementerat 

könsrollerna. Detta kan ses som en del i försöket att skapa stabilitet och struktur i det alltmer 

rörliga industrisamhälle där inte längre överheten ansågs vara tillsatt av Gud och gemenskap 

inte längre skapades av ett gemensamt förflutet utan i större utsträckning konstruerades kring 

nya ideologier.33 Mannen förknippas med ”hårda” begrepp som förnuft, aktivitet, teori och 

fakta. Kvinnan förknippas med de ”mjuka” begrepp som utgör mannens motpol, dvs. känsla, 

passivitet, värde och praktik. Enligt feministisk rättsteori genomsyrar denna dikotomi och 

                                                             
29 Jansson (1996), s. 89. 
30 Jansson (1996), s. 78. 
31 Jansson (1996), s. 90. 
32 Giftermålsbalk 1920:405. 
    Granström (1999), s. 28. 
    Jmf. Doepke m. fl. (2011) Vi kan anta att det är svårt att hävda rätten till sin egen kropp när personen saknar grundläggande  
    politiska och arbetsmarknadsmässiga rättigheter. Ett exempel på långlivad diskriminering är att arbetsgivare fram till 1939  
    hade rätt att avskeda kvinnor som gifte sig eller blev gravida.  
33 Gellner (1983). 
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inbördes hierarki hela rättsordningen, där männens intressen som en konsekvens tillvaratas i 

högre grad än kvinnornas.34  

Som tidigare nämnt är såväl historiker som nutida kriminologer eniga om att 

mörkertalen troligtvis är stora och svårmätta. Många anledningar finns därtill; i det 

tidigmoderna samhället var hedern viktig och ett befläckande av denna kunde utgöra framtida 

svårigheter på äktenskapsmarknaden. Det kan även antas att hårda krav på bevis och ett 

ineffektivt och säkert också partiskt rättsväsende lär ha påverkat kvinnors villighet att anmäla, 

även om somliga hävdar att kvinnor trots detta i hög utsträckning hade tilltro till rätten.35  

Som vi tidigare konstaterat anses det i nutid vara i nära relationer som kvinnor löper störst 

risk för att bli utsatt för övergrepp, närheten gör också att få anmäler övergrepp trots att lagen 

sedan 1965 kriminaliserat våldtäkt inom äktenskapet.36 Att anta att samma dynamik var 

gällande, kanske i ännu större grad förr och i synnerhet innan övergrepp inom äktenskapet 

blev olagligt, är alltså inte en orimlig tanke. Kombineras detta med teorin om korrelationen 

mellan kvinnors rättigheter och ekonomisk tillväxt utvecklas en alltmer intressant 

utgångspunkt för studien.37 

 

2.2 Kvinnan som klass 

I sin undersökning av rättsapparatens hantering av anmälningar för våldtäkt i Stockholm 

mellan 1946–1950 diskuterar etnologen Simon Ekström klassbegreppets relevans i jämförelse 

med genus i rättssammanhang. Ekström argumenterar för att genusperspektivet i 

avhandlingen är viktigare är klassperspektivet, inte på grund av att klass är oviktigt utan för 

att han i sin studie observerat att de förväntningar som är knutna till kön är mer framträdande 

än de går att koppla till klass.38 I denna uppsats kommer istället klassperspektivet och 

genusperspektivet smälta samman. 

Som vi redan konstaterat är radikalfeministisk teori inspirerad av marxismens 

klasskonflikter, därför är inte en syn på också kön som olika klasser främmande.39 I linje med 

Granströms resonemang om den liberala dikotomihierarkin inom rättssystemet är det naturligt 

att placera in kvinnan som underklass, eftersom det antas vara i huvudsak mäns intressen som 

tas tillvara. Detta får betydelse för denna studie, inte minst i kombination med Kendis 

                                                             
34 Granström (1999), s. 31. 
35 Jansson (1996,) s. 87. 
    Hunt (2009), s. 39. 
36 Persson (1981) s. 90–91. 
37 Se rättighetstårtan under del 2.3. 

  38 Ekström (2002), s. 24. 
39 Widerberg (1980), s. 103. 
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resonemang om införandet av ideologier som rättfärdigande av en förtryckarens 

våldsutövande.40 Att det manliga perspektivet antas råda inom rättsväsendet får flera 

konsekvenser. Dels lär det minska kvinnans benägenhet att anmäla, även om det övergrepp 

hon utsatts för kriminaliserats, eftersom hon inte har tilltro till rättsväsendet. Dels är det svårt 

för kvinnan som är ekonomiskt beroende av sin förövare att slå sig fri även om hon kan antas 

vilja göra det. Lagen ser och behandlar kvinnor som män ser och behandlar kvinnor, hävdar 

juristen och radikalfeministen Catherine A. MacKinnon.41 Med andra ord, den som har 

politisk och ekonomisk makt kan också sätta agendan för tolkning och analys.  

En annan aspekt som är intressant i diskussionen om kvinnan som klass är synen på 

vad som innebär legalt våld. Utifrån vissa samhälleliga normer kan exempelvis våldtäkt vara 

legitimt som krigsföring. Jansson menar att synen på vad som anses vara legitimt påverkas av 

vilken ekonomisk och social position de olika parterna har.42 Att påstå att endast kvinnor 

utsätts för våld är naturligtvis fel då även män utsätts i synnerhet i samband med krig, dock 

kan de sociala processerna jämföras med de som sker vid ett folkmord. Folkmordsforskare 

förklarar att en central del i folkmord är avhumaniseringsprocessen. Den som inte ses på som 

människa har inte heller rätt att behandlas som människa.43 Detta upplevs kanske som ett 

extremt exempel, det jag försöker belysa är att en kvinna som aldrig haft ett människovärde 

likställt med män lär vara enklare att förtrycka. Det samhälle som värderar påstådda manliga 

attribut högre än kvinnliga löper därmed större risk för att en dynamik som denna utvecklas. 

Fenomenet våldtäkt som krigsföring och medveten förnedring är väldigt intressant och kan ur 

ett radikalfeministiskt perspektiv ses på som livmoderskontroll och könsklassförtryck draget 

till sin spets.44 

I Sverige har den könsbaserade klasskampen bedrivits sedan 1970-talet.45 

Perspektivet blir riktigt intressant när det kombineras med ett perspektiv som zoomar ut 

ytterligare och placerar in kvinnokampen i det större emancipationsprojektet som pågått under 

1900-talet. 

 

 

 

                                                             
40 Kendi, (2016). 
41 MacKinnon (1987). 
42 Jansson (1996), s. 92. 
43 Stanton (2004). 

  44 Brownmiller (1976). 
45 Feministiska samlingar som exempelvis Grupp 8 organiserade sig för bland annat kvinnors rätt till fri abort, smärtlindring vid  
    förlossning och daghem för alla barn. (https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/grupp-8,  
    2018-06-05) 
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2.3 Rättighetstårtan 

I en studie från 2011 som undersöker korrelationen mellan kvinnors ökade rättigheter och en 

stats välfärd argumenterar Matthias Doepke m.fl. för att det globalt går att se en positiv 

korrelation mellan de två. De länder som tar tillvara på och beskyddar kvinnors rätt till bland 

annat egendom, likartad lön i förhållande till männen och rätten att råda över sin egen kropp 

har också har högre välstånd. Doepke m.fl. menar att detta troligtvis beror på att kvinnor 

generellt har större intresse för välfärd och utbildning. Med andra ord tenderar stater där 

kvinnor har ekonomiskt och politiskt inflytande i högre grad prioritera investeringar i 

humankapital.47  

Vidare argumenterar Doepke m.fl. för att kvinnors rättigheter kom först, välfärden 

sedan. Det långsiktiga byggandet av välfärden ses alltså på som en följd av de investeringar 

som i första hand kvinnor varit förespråkare för. I sin studie beskriver Doepke m.fl. olika 

lager av reformer som byggt på varandra.48 Under 1800-talet fick kvinnor i västvärlden 

grundläggande juridiska och ekonomiska rättigheter; arvsrätt, rätt till egendom etc. När 

kvinnor i industrisamhället, förvisso för betydligt lägre lön än männen, fick större ekonomiskt 

spelrum kunde de också ställa krav på politiska rättigheter. Efter första världskriget fick de 

flesta kvinnor i västvärlden rösträtt, vilket ledde till att kvinnor under den period som 

undersöks i denna uppsats i större utsträckning kunde kräva likabehandling på 

arbetsmarknaden. Det sista lagret som Doepke m.fl. nämner är rätten till sin egen kropp.49 

Doepke m.fl. lägger ingen större energi på att utveckla detta och jag tror i ljuset av #MeToo 

2017 att vi i själva verket bara börjat utforska denna del av tårtan.  

Doepke m. fl. problematiserar emellertid inte ingående kring industrialiseringen. En 

kritiker skulle kunna hävda att den gemensamma nämnaren för de länder som idag är rika kan 

grundas i 1700 och 1800-talens samhällsomvandling, och att denna ekonomiska uppgång 

uppvärderat kvinnors position i samhället. Att demokratiseringen skedde i samma länder och 

att det går att se på kvinnoemancipationen som en naturlig del i denna allmänna emancipation 

är också ett perspektiv som inte tas upp. Denna kritik är berättigad även om jag anser att den 

grundläggande tesen fortfarande håller och ger ett intressant teoretiskt perspektiv till vad ett 

samhälle har att vinna på att kvinnor behandlas som jämlikar.  

 Om vi ändå i linje med Doepke m.fl. kan konstatera att ekonomiska och politiska 

rättigheter i kombination med rätt till likabehandling på arbetsmarknaden är ofrånkomliga 

                                                             
47 Doepke m.fl. (2011), s. 4. 
48 Se min egen konstnärliga tolkning av detta i bilaga 1. 
49 Doepke m. fl. (2011), s. 10–14 
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byggstenar i den kvinnliga emancipationen, och till det adderar det radikalfeministiska 

perspektivet om att våld mot kvinnor grundas i ett patriarkalt förtryck där kvinnan är 

underklass, var hamnar vi då när vi lite trevande försöker analysera rättsväsendet?  

 

 

 

 

3. Kvinnors rättssäkerhet 

I del 2.2 beskrevs hur 1864 års strafflag kom att modernisera svensk lagstiftning. Nu ska vi ta 

en närmare titt på vad som karaktäriserade strafflagen och hur lagstiftningen förändras under 

perioden som undersöks. Strafflagen ersatte den förvisso genom århundradet ganska 

bearbetade missgärningsbalken från 1734. De största förändringarna, exempelvis avskaffandet 

av dödsstraffet bortsett från för några få brott, hade genomförts tidigare och förutom en 

modernisering av språket var den nya strafflagen mest en bekräftelse av de tidigare 

förändringarna.50 Dödstraffet för våldtäkt avskaffades redan 1734.51 

Inte heller 1864 års strafflag var oförändrad fram till SFS 1962:700 utan ett flertal 

förändringar tillkom (1922, 1937, 1942). Dessa förändringar gällde inte först och främst 

definitionen av vad som betraktades som våldtäkt, utan rörde i stort sett bara stavning och 

straffsatser, exempelvis ersätts dödsdomen för våldtäkt med dödlig utgång enligt 12 § med 

livstids straffarbete 1922 och ett par mindre paragrafer tillkom. Först 1984 blev kap 6 1§ 

könsneutral. 52 Den största förändringen i brottsbalken var att våldtäkt inom äktenskapet 

kriminaliserades. Förutom att brottsbalken i stort kriminaliserade mer vad gällde vålds- och 

sexualbrott kan en förändring i attityd mot gärningsmannen anas. En central tanke efter 1965 

var att gärningsmannens omständigheter i större utsträckning skulle ha en påverkan på 

straffet. Fokus blev i större grad på att motverka återfall och återanpassa förövaren till ett 

vanligt liv.53 Fram till andra världskriget låg brottsligheten på en stabil, låg nivå för att sedan 

stiga markant under 1950- och 1960-talen.54 Detta förklarar von Hofer med den nya, bredare 

brottsbalkens införande och samhällets ökade intolerans mot våld.55 

                                                             
50 von Hofer (2011), s. 186. 
51 Missgärningsbalken 22 kap 1 §. 
52 1864 års strafflag 5 kap 12-16 §§ // SFS 1962:700 6 kap 1§. 
53 von Hofer (2011), s. 190. 
54 von Hofer (2011) s. x. 
55 von Hofer (2011) s. vii. 
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Den period som undersöks i den här uppsatsen ligger mellan två olika övergripande 

lagstiftningar, där den senare breddar definitionen av våldtäkt och i teorin förbättrar chanserna 

till kvinnors upprättelse. Hur märks detta i statistiken över anmälningar, och vilka slutsatser 

kan dras när detta placeras in i den större emancipationsprocessen?  

 

3.1 Våldtäktsanmälningar, uppklarade brott och lagförda personer 1950–1980  

Enligt figur 1 ligger anmälningarna för våldtäkt stabilt mellan 1950–1955, för att därefter 

stiga stadigt till slutet på 1970-talet. Anmälningsfrekvensen i slutet av undersökningsperioden 

stigit med närmare 125 procent jämfört med 1950. Dock är det fortfarande ganska ödmjuka 

siffror det handlar om, 350 anmälningar 1950 och 885 anmälningar 1980.  

 

 

Källa: SCB, https://www.scb.se/sv_/hitta-statistik/historisk-statistik/sok-publikationer-efter-

amne/?Statistikserie=Statistisk+%u00e5rsbok+(SOS)+1914-. Se bilaga 2. 
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Källa: SCB, https://www.scb.se/sv_/hitta-statistik/historisk-statistik/sok-publikationer-efter-

amne/?Statistikserie=Statistisk+%u00e5rsbok+(SOS)+1914-. Se bilaga 2. 

 

I likhet med figur 1 visar figur 2 att perioden fram till 1955 är låg och stabil vad gäller såväl 

anmälningar som uppklarade brott och antal lagförda. Från 1955 ökar antalet lagförda 

personer markant, förvisso är detta en procentuell ökning på ungefär 335 procent vilket inte är 

så mycket då realtalet för våldtäkt lagförda personer 1950 var 26. Från 1960 ökar antalet 

anmälningar ganska stadigt fram till slutet på 1970-talet. Till skillnad från anmälningar kan 

det observeras en kraftig nedgång för andelen lagförda personer från 1970 och framåt. 
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Källa: SCB, https://www.scb.se/sv_/hitta-statistik/historisk-statistik/sok-publikationer-efter-

amne/?Statistikserie=Statistisk+%u00e5rsbok+(SOS)+1914-. Se bilaga 2. 

 

 
Källa: SCB, https://www.scb.se/sv_/hitta-statistik/historisk-statistik/sok-publikationer-efter-
amne/?Statistikserie=Statistisk+%u00e5rsbok+(SOS)+1914-. Se bilaga 2. 
 

Figur 3 visar att antalet anmälningar som uppklarats är som högst 1955 för att sedan stadigt gå 

ned fram till slutet på 1970-talet. Andelen lagförda av anmälda följer samma trend som 

andelen lagförda av uppklarade fall, dock ökar dessa två samtidigt som andelen anmälningar 

som klaras upp minskar. Nedgången under 1970-talet innebär att endast 45 procent av 

anmälningar klarades upp 1977. 1950-talet är den period som har högst andel uppklarade 

brott, men samtidigt lägst andel lagförda, endast 7,5 procent 1950 (se figur 4). 
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3.2 Förvärvsarbete och anmälningar  

Under 1900-talet kom kvinnors deltagande på arbetsmarknaden att förändras radikalt. Idag 

utgörs arbetskraften till hälften av kvinnor – för drygt 100 år sedan låg siffran på 19 procent. 

Samtidigt stämmer naturligtvis inte påståendet att kvinnor började arbeta först på 1960-talet.56 

Betydande bidrag av bland annat Anita Nyberg gör försök till att inte bara belysa utan också 

diskutera hur kvinnors oavlönade arbete kan värderas ur ett marknadsekonomiskt perspektiv. 

Problemet sitter i att i synnerhet gifta kvinnors arbete inte tagits med i beräkningen då det 

under mitten av 1900-talet i stor grad inneburit oavlönat arbete i hemmet. Även om kvinnor 

haft vissa grundläggande ekonomiska rättigheter som exempelvis änkepension och liknande 

är det knappast en underdrift att påstå att deras ekonomiska förutsättningar var bleka, i 

synnerhet om barn fanns med i bilden.57  

I del 2 diskuterades den radikalfeministiska synen på ekonomiskt beroende. Utifrån 

detta perspektiv får kvinnans ekonomiskt sekundära roll allvarliga konsekvenser för 

jämställdheten. Vad händer då när kvinnor i större utsträckning börjar tjäna egna pengar? 

Appliceras rättighetstårtsmodellen på perioden för denna studie är det tydligt att 1960-talet 

och framåt innebar kampen för det tredje tårtlagret; rätten till likabehandling på 

arbetsmarknaden. Doepke m. fl. försöker även här väva in kampen för rätten till sin egen 

kropp.58 Det är inte orimligt att påstå att dessa två kamper kunde ske parallellt, i själva verket 

gjorde de två i Sverige det i allra högsta grad. Efterkrigstidens ekonomiska tillväxt i 

kombination med ett ökat nyhetsflöde i form av exempelvis TV och ökad mångfald på 

högskolor och universitet kan antas ha påskyndat de processer som tidigare tagit generationer. 

Frågan vi bör ställa oss är om det fjärde lagret av rättighetstårtan verkligen uppnåddes.59  

Om vi antar att kvinnors ökade närvaro på en alltmer jämställd arbetsmarknad i 

kombination med minskad tolerans för våld och sexuella kränkningar resulterar i att kvinnan 

får högre värde bör antalet våldtäktsanmälningar i viss grad korrelera med data över kvinnors 

förvärvsarbete.60 

 

 

                                                             
56 Stanfors (2007), s. 74. 
57 Nyberg (1989). 
58 Doepke m. fl. (2011), s. 10. 
59 Avskaffandet av sambeskattning och införande av p-piller och fri abort är helt klart steg i rätt riktning, men att påstå att  
   kvinnor och män blev jämställda på 1970-talet känns ändå naivt.  

  60 Se Lag (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. 
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Källa: Stanfors (2007). Se bilaga 3. 

 

 

4. Resultat 

Innan SFS 1962:700 trädde i kraft 1965 kan en ökning i anmälningar observeras från 1955, en 

trend som stadigt håller i sig till slutet på 1970-talet. Även om det är små tal som 

representeras ökar anmälningarna för våldtäkt med ca 125 procent under perioden, vilket inte 

är en oansenlig ökning. När antalet anmälningar i synnerhet från och med 1955 stiger kan en 

nästan motsvarande motsatt förändring observeras för andelen lagförda personer och 

uppklarade brott. I kontrast till 1960- och 1970-talen uppklarades många anmälningar under 

1950-talet, mellan 70–80 procent. Endast 7–8 procent av anmälningarna fram till 1955 ledde 

emellertid till dom. Samtidigt som antalet anmälningar per kapita starkt går upp från 1955 

avtar andelen anmälningar som faktiskt uppklaras, 50–75 procent, med sin lägsta punkt i 

mitten av 1970-talet på 45 procent. Fram till 1970 ökar antalet anmälningar som leder till dom 

– 18–19 procent som högst – för att sedan hastigt sjunka ned till det sena 1950-talets nivåer på 

runt 10–11 procent efter 1970. Efter 1970 sker en dramatisk förändring. Så hur förändrade 

den nya brottsbalken de rättsliga förutsättningarna för kvinnor? 

Jag tolkar den ökande anmälningsfrekvensen som en indikation på två saker. Dels 

följer den von Hofers resonemang där förändringen kan tillskrivas den alltmer växande 
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brottsbalken där toleransen för enskilda övergrepp minskar, vilket i kombination med ett 

fungerande rättsväsende bör vara med och bidra till kvinnors upprättelse.61 Dels bekräftar den 

hypotesen att kvinnors rättigheter, vilket här tar sitt uttryck i att våga anmäla en våldtäkt, kan 

vara en indikation på att kvinnan ifråga inte är i en ekonomisk beroendeställning och därmed 

har ”råd” att ha låg tolerans.62 Med andra ord kan ökningen av våldtäktsanmälningar tolkas 

som ett uttryck för att kvinnors rättigheter faktiskt uppvärderats och i någon mån beskyddats. 

I figur 5 kan ett samband ses mellan kvinnors förvärvsfrekvens och ökningen av anmälningar.  

Emellertid är det ingen självklarhet att höga anmälningstal leder till upprättelse för 

den som blivit utsatt. Mellan 1955–1970 ökar andelen lagförda personer kraftigt, även om 

realtalen fortfarande är låga. Förändringen började dock redan 1950-talet, vilket talar för att 

lagar mer är en bekräftelse och implementering av åsikter som redan finns i samhället än 

fungerar enbart vägvisande. Men hur förklarar vi 1970-talet med bibehållen 

anmälningsfrekvens, en lätt svacka i uppklarningsfrekvens men med en jämförelsevis drastisk 

nedgång i andel lagförda personer? Uppenbarligen finns en viss tilltro till rättsväsendet och en 

historiskt sett låg tolerans för övergrepp. Trenden är oroväckande eftersom ett undergrävande 

av förtroendet till rättsväsendet säkert leder till att benägenheten att anmäla kommer minska. 

Om vi ur ett radikalfeministiskt perspektiv ser på kvinnor som underklass som under 

1900-talet kämpat för att ses på som jämlika inom ekonomi, politik och arbetsmarknad, är det 

inte överraskande att det går att observera en korrelation mellan kvinnor i arbetslivet och 

anmälningar för våldtäkt. Vi kan anta att statistiken här äntligen kanske visar en del av vad 

som alltid pågått. Om vi antar att majoriteten övergrepp begås inom nära relationer är det inte 

heller orimligt att anta att i och med att kvinnor får större ekonomisk makt och kan klara sig 

utan en partner också i större utsträckning är villiga att anmäla övergrepp. Ur ett 

radikalfeministiskt perspektiv har alltså den kvinna som är ekonomiskt oberoende erövrat en 

liten del av sitt underlägsna läge.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
61 von Hofer (2011), s. 228. 
62 Doepke m. fl. (2011), s. 3. 
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4.1 Kritik av studie 

Om ämnet för denna uppsats är ett hav har jag nog nu doppat ungefär en halv tå. Mycket finns 

med andra ord att fördjupa sig i och finslipa. Statistiken för kvinnors förvärvsarbete är inte i 

närheten så fyllig som det borde vara för att en med säkerhet kunna dra några större slutsatser. 

Anledningen till att jag använt så tunna data för förvärvsstatistik är att jag efter att ha insett 

hur tidskrävande det är att skapa tidsserier från grunden, helt enkelt valde att se på det som en 

temperaturkoll som kan peka i en riktning mot, men som behöver fördjupas för att kunna ha 

mer giltighet. Ett annat problem med min studie är att det naturligtvis är svårt att basera en 

hypotes om vilket människovärde som tilldelas vem på dessa skakiga siffror. Jag påstår inte 

att min studie inte är noggrann, däremot anser jag att vidare forskning inom samma ämne vore 

nyttigt. Ett internationellt perspektiv på Doepke m. fl. och kvinnan som klass hade kunnat 

sätta in denna studie i ett större, globalt kvinnokampspussel.  

 

 

4.2 Avslutning 

Gick #MeToo för långt? Frågan är naturligtvis inte så svartvit att det är möjligt att svara ja 

eller nej, men jag anser att denna studie ändå belyst några viktiga delar i den svenska 

kvinnoemancipationen 1950–1980. Detta är en period då alltfler brott kriminaliseras, 

toleransen för våld går ned och kvinnokampen tar nya krafttag. Antalet anmälningar stiger 

stadigt och så också lagförningsfrekvensen, dock inte i närheten i samma takt som 

anmälningsfrekvensen. I synnerhet gifta kvinnor arbetar utanför hemmet i större utsträckning 

än någonsin tidigare under 1900-talet och har därmed möjlighet att ekonomiskt hävda sig mot 

sina män. 

Kvinnors juridiska, politiska, ekonomiska och sexuella förutsättningar har förändrats 

radikalt de senaste 150 åren, samtidigt finns idag kritiker som hävdar att kvinnor fortfarande 

är underklass med begränsade rättigheter. Så gick #MeToo verkligen för långt? Har män 

anledning att frukta för sin framtid som rättssubjekt? Detta är visserligen retoriska frågor, 

något som däremot kan konstateras är att den som är van vid att vara priviligierad lär uppleva 

rättvisa som förtryck. 
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6. Bilagor 

Bilaga 1: Rättighetstårtan 

 

Bilaga 2: Anmälningar, uppklarade brott och lagförda personer 1950-1980 
   

Samtliga brott 
 

Våldtäkt 
 

År Folkmängd Anmälningar Lagförda personer Anmälningar lagförda personer 

1950 7 041 829 161 778 55 886 350 26 

1955 7 290 112 225 231 70 482 375 29 

1960 7 497 967 276 314 96 954 512 67 

1965 7 772 506 393 660 100 004 587 87 

1970 8 081 229 563 138 106 390 692 129 

1975 8 208 442 643 045 111 222 769 100 

1976 8 236 179 683 279 98 989 773 93 

1977 8 267 116 716 367 43 263 800 83 

1978 8 284 437 683 646 45 828 851 95 

1979 8 303 010 698 171 45 447 922 94 

1980 8 317 937 760 911 46 738 885 117 

 
Källa: SCB, Statistisk årsbok (https://www.scb.se/sv_/hitta-statistik/historisk-statistik/sok-publikationer-efter-
amne/?Statistikserie=Statistisk+%u00e5rsbok+(SOS)+1914-) 
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Bilaga 3: Yrkesverksamma kvinnor 1950–1980 

 
År Yrkesaktiva kvinnor (t.o.m. 1960) därefter 

sysselsatta kvinnor 
1950 805 000 

1960 948 000 

1965 1 315 000 

1970 1 488 000 

1975 1 696 000 

1980 1 890 000 

 
Källa: Stanfors (2007) s. 74–75 

 


