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Rättsmedvetande och straffvärde
Av docent DAG VICTOR

Inledning
Rubrikens två termer har drag av både ålderdomlighet och aktualitet.

Ålderdomligheten kommer sig av att vi under en lång tid i svensk krimi-
nalpolitisk debatt varit vana att behandlingsorienterade preventionsteorier
utgjort kärnan och drivkraften i det kriminalpolitiska utvecklingsarbetet.
Ambitionen har varit att i möjligaste mån ersätta strafftänkandet med
individuella vårdinsatser i syfte att motverka framtida brottslighet. Brotts-
ligheten har inte främst setts som en fråga om skuld och ansvar för en
brottslig gärning utan mer som en möjlig indikation på personlig avvikelse i
behov av behandling. I en sådan miljö kan ord som rättsmedvetande eller
straffvärde aldrig fa en riktig central ställning.

Rättsmedvetandet — medvetandet om det rätta — är nämligen alltid
relaterat till en viss normativ ordning. Ett vård- och behandlingsorienterat
påföljdssystem lämnar därför rättsmedvetandefrågor åt sidan. Det är vid ett
sådant inte en normativ bedömning som skall vara avgörande, utan behovet
hos gärningsmannen. En annan sak är att man kan anse att en sådan
ordning är rätt — men den bedömningen sker då enligt ett annat normsy-
stem än det straffrättsliga.

Motsvarande gäller begreppet straffvärde. Vad som förutsätts vara värt
ett visst straff är ju en gärning, i princip oberoende av vem som begått den.
Men som strafflagberedningen påpekade hade redan när dess förslag lades
fram "regeln att på brott skall följa ett i proportion till brottets svårhet
utmätt straff efterhand satts ur spel". Man såg inte heller någon
principiell skillnad mellan de traditionella straffen och de som satt den
nämnda regeln ur spel. I bägge fallen var fråga om skydd mot brott och
därför föreslog man också, att straffbegreppet skulle utmönstras helt.1 Och
därmed skulle naturligtvis också straffvärdet försvunnit som begrepp inom
ramen för gällande rätt.

Aktualiteten i sin tur har naturligtvis sin bakgrund i att den behandlings-
optimism som så präglat den svenska kriminalpolitiska utvecklingen nu
definitivt synes vara ett passerat stadium. Länge kunde misslyckade be-

1 SOU 1956:55. Citatet s 42.
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handlingsresultat bortförklaras med att vården inte varit rätt utformad.
Bara den förbättrades skulle de goda resultaten uppnås. Men ju fler utvär-
deringar som visade negativt resultat dess närmare till hands låg slutsatsen
att det var själva utgångspunkten som det var fel på — att brottslighet inte
kunde jämställas med en sjukdom som kunde behandlas. Och behandlings-
ideologin tynade bort. Men den lämnade ett stort tomrum efter sig.

Vad som kommer att fylla detta tomrum lär ännu vara för tidigt att uttala
sig med någon säkerhet om. Några uppfattar detta tomrum som något
positivt — genom en minskande legitimitet skapas möjligheter att effektivare
angripa ett repressivt system. Någon ersättning krävs inte och är inte ens
önskvärd.

Andra har sökt finna alternativa grunder för straffsystemet och de enskil-
da straffen. Många av de framförda alternativen har kommit att tillsam-
mans betecknas som en nyklassisk riktning. Det finns dock anledning att
betona att högst olika uppfattningar kan döljas under denna kappa. Vad
som i första hand förenar är ett ökat intresse för många av de klassiska
straffrättsprinciperna, straffteorierna och straffrättsliga grundproblemen.
Begrepp som legalitet, proportionalitet, allmänprevention, vedergällning,
skuld, ansvar, fri vilja, moralbildning och moralisk fördömning har vunnit
förnyat eller förstärkt anseende och aktualitet.2 En ny bild har alltså upp-
stått i vilken överväganden om rättsmedvetande och straffvärde mer natur-
ligt intar en central plats. Men vilken kriminalpolitisk roll som de bör
tillerkännas och också vad man menar med orden är oklart.

Rättsmedvetandet

Termen rättsmedvetande kan hänföra sig antingen till en enskild person eller
också till en given kollektiv enhet. I det senare fallet brukar man tala om det
allmänna rättsmedvetandet. Den följande framställningen skall i princip in-
skränka sig till denna senare form av rättsmedvetande.

Man kan uppfatta det allmänna rättsmedvetandet på två principiellt helt
skilda sätt.

Enligt det ena, som i dag är starkt dominerande, innebär det allmänna
rättsmedvetandet i princip att ett tillräckligt stort antal enskilda individer
inom ett valt kollektiv (t ex medborgarna i ett visst land) rent faktiskt har
likartade attityder i "rättsliga" frågor. Begreppet far på detta sätt en empi-

2 Olika synpunkter på nyklassisk kriminalpolitik ges i antologin Straff och rättfärdighet (red
Heckscher m fl, Lund 1980) där också vidare litteraturhänvisningar ges.
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risk bestämning som möjliggör bearbetning med statistisk metod efter inter-
vju- eller enkätundersökningar. Synsättet skall här kallas det reduktionistiska.

Ett stort antal undersökningar från dessa utgångspunkter har genomförts
i Norden under de senaste 30 åren.3 Den teoretiska innebörden av begrep-
pet har vid dessa normalt inte setts som något problem. Man har i allmän-
het avstått från att ge någon egentlig definition. De svårigheter som man sett
förenade med undersökningarna har i stället varit av metodologiskt slag.

En uppfattning som vad gäller inriktningen på faktiska individuella atti-
tyder torde ha överensstämt med den nu beskrivna hävdades redan 1920 av
Vilhelm Lundstedt.

Han presenterade då sin moralbildningsteori beträffande straffets sociala
funktion. Lundstedt menade att straffets uppgift var att inprägla i det
allmänna föreställningssättet vilka handlingar som var otillåtna. Det all-
männa rättsmedvetandet skulle alltså påverkas av straffrättsskipningen. Av
sin socialpsykologiskt färgade teori drog Lundstedt långtgående slutsatser
om hur ett rationellt utformat straffsystem måste utformas. Även om Lund-
stedt avsåg individuella faktiska attityder hade rättsmedvetandebegreppet
för honom en helt annan funktion än i nutida empiriska undersökningar.
Lundstedt utvecklade inga program för konkreta undersökningar. Begrep-
pet ingick i stället i ett utpräglat teoretiskt sammanhang. Teorins innebörd
och hållbarhet var beroende av vad som avsågs med det allmänna rättsmed-
vetandet.4

Via Lundstedt kan vi komma över till det andra sättet att uppfatta det
allmänna rättsmedvetandet.

Lundstedt hävdade att hans uppfattning innebar ömvändningen av den
då allmänna åskådningen "att straffet är till, därför att en rättsplikt blivit
överträdd". Det verkliga förhållandet var att rättsplikten uppstod på grund
av att handlingen är belagd med straff. Även om Lundstedt omedelbart
anknyter till rättspliktsresonemangen kan hans anmärkning appliceras på
det allmänna rättsmedvetandet.5 Detta utgjorde nämligen enligt en domi-

3 Översikter finns i exempelvis Anttila, Törnudd, Kriminologi i kriminalpolitiskt perspektiv, Stock-
holm 1973, s 140 ff, och Forslund, Vad är rättssociologi? Uddevalla 1978, s 156 ff. Bland senare
framställningar kan nämnas Bondeson, Det allmänna rättsmedvetandet — en legal fiktion (i Rationali-
tet i rättssystemet, red Bondeson, Uddevalla 1979, s 123 ff), Bondeson, Rättsmedvetande rörande
brottens straffvärde och domarens straff mätning, samt Linden & Similä, Allmänhetens syn på olika
handlingars grovhet och straffvärde (bägge i Påföljdsval, straffmätning och straffvärde. Rapport från ett
forskarseminarium, BRÅ Rapport 1980:2).
4 Se främst Lundstedt, Föreläsningar över valda delar av obligationsrätten I. Principinledning. Kritik av
straffrättens grundåskådningar, Uppsala 1920.
5 Denna "ömvändning" av det traditionella synsättet kom också att ligga till grund för hela
Lundstedts angrepp mot dåtidens rättsvetenskap. Han menade att man i denna felaktigt
resonerade som om begrepp som gällande rätt, rättighet, skadestånd, skuld, etc motsvarade
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nerande tradition en rättskälla — alltså inte en från gällande rätt fristående
variabel. Hur man i denna tradition uppfattade det allmänna rättsmed-
vetandet avviker på ett grundläggande sätt från det reduktionistiska.

I botten låg en uppfattning att den kollektiva enheten, det allmänna,
utgjorde något annat och mer än endast summan av de enskilda delarna.
Vetenskapsteoretiskt tar sig denna uppfattning det uttrycket att man inte
kan acceptera den metodologiska individualism som utgör grund för den
reduktionistiska uppfattningen.

Man anser alltså inte att man genom statistiskt bearbetade intervjuunder-
sökningar på empirisk väg helt kan avgöra rättsmedvetandets innehåll. Det
bör framhållas att denna skillnad på intet sätt är begränsad i sin betydelse
till uppfattningar om rättsmedvetandet utan skär djupt in i fundamentala
vetenskapsteoretiska motsättningar på det humanistiska och samhälls-
vetenskapliga området.6 Synsättet skall här kallas holistiskt.

Den holistiska traditionen härleder i detta sammanhang sitt ursprung
från den historiska skolan.1

Historiska skolan uppstår i början av 1800-talet och dess portalfigur är
Friedrich Carl von Savigny (1779—1865). Skolan ingår i en större och i Tysk-
land då dominerande idériktning som brukar kallas för historismen,,8 Historis-
men rymmer ett stort antal skilda uppfattningar. Hit hörde såväl den tyska
romantiken, med företrädare som Schelling (1775—1854) som Hegel ( 1770—
1831) och hans efterföljare. Som portalfigur brukar ofta Herder (1744—1803)
nämnas. Även om hans historiefilosofi uppenbarligen varit av avgörande
betydelse är det dock lätt att finna rötter längre bak. Likartade uppfattning-
ar hävdades redan av Vico (1668—1744). Till stor del går problemställning-
arna åter på Aristoteles och den aristoteliska traditionen.

De gemensamma dragen för historismen kan sägas vara att vetenskapen
eller kunskapen borde omfatta mer eller mindre komplexa organiska samman-
hang som skulle studeras i sin historiska utveckling. Detta innebär att man
avvisade möjligheten att från det enskilda sluta sig till det allmänna. I stället
måste det komplexa vara utgångspunkten. Det innebar vidare att invarians-
lagar av naturvetenskapligt slag inte var möjliga att uppställa. Utrymme
fanns för det unika och dess betydelse.

reella entiteter. Detta var enligt hans uppfattning ren metafysik och s k rättsideologiska utsagor
var i själva verket endast värdeomdömen som tillagts objektiv karaktär. Se vidare Victor Rättssystem och
vetenskap, Lund 1977, s 148 ff.
6 En historiskt orienterad introduktion till dessa motsättningar finns hos Liedman, Humanis-
tiska forskningstraditioner i Sverige. Kritiska och historiska perspektiv (i Humaniora på undantag, red
Forser, Stockholm 1978, s 9-78).
7 Se t ex Dalberg-Larsen, Retsvidenskaben som samfundsvidenskab, Köpenhamn 1977, kap 8.
8 Se t ex Liedman, Motsatsernas spel, Volym 1, Lund 1977, kap 8.
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Genom den historiska skolan fick det allmänna rättsmedvetandet,
"Volksgeist", "Volksbewusstsein", inte bara ställning som rättskälla utan i
princip såsom den enda rättskällan. Rättsmedvetandet var inte längre en-
dast en följd av uppenbarelse, förnuft eller studium av lagar. Det var själv en
källa till rätten. Savigny var negativ till såväl den religiösa som den sekulari-
serade naturrätten och lagstiftningens betydelse ville han inskränka till
ordningsfrågor och till kodifiering i sådana fall när rättsordningen redan på
annan väg kunnat framställas som en systematisk helhet.

Det bör dock betonas att rättskälla här skall fattas i sin ontologiska betydel-
se — som rättens verklighetsgrund. I den epistemologiska betydelsen — kun-
skapsvägen till rätten — var sedvanerätten den främsta rättskällan.

Men hur skulle man då finna fram till det rättsmedvetande hos folket som
manifesterade rätten? Savigny var helt klar över att det inte fanns hos de
enskilda medborgarna. Med de oklara och komplicerade rättsförhållanden
som präglade dåtidens Tyskland torde man fatt en i det närmaste kaotisk
bild om man försökt sig på en enkätundersökning. För Savigny var i stället
folket en ideell storhet som präglades av ett nedärvt kulturellt sammanhang.
Med höjd kulturnivå hade en allt större specialisering inträtt genom vilket bl a
en särskild juristprofession uppstått. Rättsmedvetandet var därigenom nu-
mera endast möjligt att finna genom studier av den juridiska verksamhetens
historia. Det var hos den juridiska professionen som det allmänna rättsmed-
vetandet manifesterade sig. På grund av det organiska folkbegreppet låg
dock ingen motsägelse i att Savigny ansåg sig kunna finna "folksjälen" hos
en begränsad del av medborgarna.

I Savignys lära finns en dubbel ansats som är en del av förklaringen till att
han kunnat ses som vetenskaplig föregångsman av personer med vitt skilda
vetenskapsuppfattningar. Genom att betona en hos "folket" rådande rätts-
uppfattning i stället för Guds, förnuftets eller statens lag, öppnades vägen
för ett mer empiriskt inriktat rättsstudium. A andra sidan är en stark
inriktning på rättens systematiska sammanhang en viktig del av hans lära.
Det är denna som gjorde att han kunde bli pandektvetenskapens och därige-
nom den sk begreppsjurisprudensens anfader. Denna utvecklingslinje kan
synas helt strida mot en sociologisk förståelse av rätten, men Savignys lära
rymde bägge tendenserna inom sig.

Den historiska skolan hade en enorm betydelse för den tyska rättsutveck-
lingen under 1800-talet. Det är inte möjligt att förstå juridiska resonemang
om det allmänna rättsmedvetandet utan kännedom om den historiska sko-
lan och dess inflytande.

För straffrättens del, och det är ju den som vi här i första hand är

7



156 Dag Victor

intresserade av, är dock bilden i viss mån annorlunda. Straffrätten fick sin
"klassiska" utformning innan den historiska skolan gjorde sitt segertåg. I
motsats till denna behärskades den klassiska straffrätten av rationalistiska
och lagpositivistiska utgångspunkter. Principiellt viktig var särskilt legalitets-
grundsatsen. Och satsen "nullum crimen sine lege" var ju inte väl förenlig
med en negativ inställning till lagstiftning. Detta förhindrar inte att den
historiska skolan kom att röna inflytande också över straffrätten. Stora delar
av den straffrättsliga lärobyggnaden, särskilt vad gäller den allmänna delen,
kunde inte fa sitt uttryck direkt i lagstiftning. Uppenbart var också att lagen
måste tolkas. Behov fanns av en rättskälla vid sidan av lagen. Också för
många kriminalister blev det allmänna rättsmedvetandet rättens grund.

Den historiska skolans inflytande är på intet sätt inskränkt till Tyskland.
Även i Sverige kom den under lång tid att utöva ett avgörande inflytande på
rättsuppfattningen.9 Också i straffrättsliga sammanhang, och detta under
lång tid, kan man spåra detta.

Ett av de tydligaste uttrycken för historiska skolans inflytande finner man
hos Hagströmer.10 Enligt honom finns endast två källor för straffrätten,
lagstiftningen och just det allmänna rättsmedvetandet.

Och även om Hagströmer först och främst nämner lagstiftningen bland
straffrättens källor är det intressant att notera på vilken grund han tillerkän-
ner lagstiftningens prioritet:

Det allmänna rättsmedvetandet utgör i den dag som är antingen omedelbart eller
medelbart källan för all positiv straffrätt. Lagstiftningens bindande kraft har nämli-
gen däri sin grund. Denna beror nämligen själf på en rättssats, och källan för denna
är det allmänna rättsmedvetandet. Under mer utvecklade förhållanden har nämli-
gen öfverallt den insikten gjort sig gällande, att samhället omöjligen kan undvara ett
säkrare uttryck för rätten, än det, som bildas af rättsuppfattningen i landet. Därför
betror man särskilda organ med att stifta lag och böjer sig under den sålunda
fastställda rätten utan att göra dess giltighet i hvarje särskildt fall beroende af dess
materiella öfverensstämmelse med det allmänna rättsmedvetandets kraf. En verklig
konflikt emellan lag och allmänt rättsmedvetande såsom källor för positiv rätt kan i
följd häraf ej förekomma. Genom att tillerkänna lagstiftningen dess specifika uppgift
begränsar det senare sin egen giltighet såsom omedelbar rättskälla, underordnar sig
obetingadt hvad som är gällande lag och erhåller alltså såsom rättskälla en subsidiar
karakter.

9 Någon större samlad framställning av rättsuppfattningarna i Sverige under 1800-talet finns
tyvärr inte. Bl a den historiska skolans betydelse behandlas dock av Sundberg, Fr Eddan t Ekelöf,
Malmö 1978, s 163-186.
10 Se Hagströmer, Svensk straffrätt, första bandet, Uppsala 1901 -1905, kap 3.
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På detta sätt kunde den straffrättsliga legalitetsgrundsatsen och den histo-
riska skolans rättskälleuppfattning förenas.

Hagströmer framhåller att när man talar om det allmänna rättsmedve-
tandet som rättskälla så skall vare sig ordet medvetande eller ordet allmänt
tas i sträng bemärkelse. Det medvetande man talar om är ett "potentiellt"
medvetande som förutsätter kännedom om "ej blott de faktiska förhållan-
dena, utan ock frågans juridiska räckvidd, de konsekvenser i rättsligt af-
seende hvartill det ena eller andra svaret därå föranleder". Här ligger
förklaringen till att vid "stigande utveckling de rättskunniges uppfattning i
många stycken far en dominerande betydelse". För att rättsmedvetandet
skall betraktas som allmänt krävs sedan i sin tur inte att ett potentiellt
medvetande av nu angivet slag kan tillskrivas alla samhällsmedlemmar.
"Det är tillräckligt, att detta är förhållandet med alla normala samhälls-
medlemmar dvs alla, hvilka motsvara den typ, som är bestämd af folkets
historiska utveckling och öfriga för detsamma gemensamma kulturele-
ment".

Även efter Hagströmer kan man för den svenska straffrättens del finna
spår av rättsuppfattningar som står den historiska skolan nära. Kriminal-
politiskt dominerar nu visserligen en på påföljdssystemet inriktad reform-
verksamhet baserad på ändamålsinriktade preventionsöverväganden som
ligger vid sidan av den typ av hänsyn som den historiska skolan pläderat för.

När det gäller brotten var emellertid situationen annorlunda. Straffrätts-
kommittén (SRK), som utformade brottsbalken (BrB) i denna del, menade
uttryckligen att, i motsats till vad gäller påföljderna, uppfattningen av det
straffbara området präglades av en i stort sett obruten tradition som det
varit kommitténs uppgift att ge uttryck för i lag.11 Den abstrakta lagstift-
ningsteknik man valde var också ett uttryck för en klar skepsis mot lagstift-
ningen som styrmedel.

Förmodligen hade kommitténs inställning präglats av dess ordförande,
Birger Ekeberg. Utan att vara rätts teoretiskt inriktad gav han i många sam-
manhang uttryck för en rättsuppfattning som låg den historiska skolan
nära.12 Ekeberg menade således att lagarna ej är "ett en gång för alla givet
slutet system, som lever sitt eget liv vid sidan av verkligheten, utan en
produkt av det mänskliga livet självt, vilken växer och växlar med den
allmänna kulturutvecklingen och betingelserna för denna". En av 1734 års
lags förtjänster var att den "lämnat domstolar och rättsvetenskap frihet att

11 SOU 1953:14, s 99.
12 Citaten nedan är hämtade från SvJT 1934 s 558 och 559 samt från SvJT 1936 s 467.
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anpassa rättssatsernas närmare innebörd efter levnadsförhållandenas och
rättsidéernas egen växt".

Ekebergs uppfattning gjorde det naturligt att han såg det som en styrka
hos 1734 års lag att den inte uppbars "av nya tankar och reformsträvanden
av allmän räckvidd". Den skulle i stället "giva ett klart och samlat uttryck
åt vad som var gällande rätt".

En annan av straffrättskommitténs ledande ledamöter var Nils Beckman.
Liksom Hagströmer räknade han med två rättskällor, lagen och det all-
männa rättsmedvetandet.13

"Det allmänna rättsmedvetandet är visserligen en fiktion så till vida, att
det icke finnes någon 'Medelsvensson' med ett sådant medvetande, men
detta hindrar icke att det kan ha sitt värde som abstrakt norm". Det visar
sig också att denna abstrakta norm inte kan bedömas efter något allmänt
medvetande utan bedömningen förutsattes ske "utifrån domarens juridiska
kunskaper". Detta krävs bla därför att det finns "källor, ur vilka ett allmänt
rättsmedvetande kan ösas". Dessa källor är förarbeten, prejudikat och
doktrin. Dessa gäller dock inte av egen kraft utan därför att de kan antagas
ha påverkat det allmänna rättsmedvetandet.

Den ofullständiga lagen måste kompletteras med "den allmänna rätts-
uppfattningen" vilken dock egentligen endast representeras av jurister.

Om man har den historiska skolans teoribildning i bakhuvudet är det
lättare att förstå Beckmans uppfattning att domstolarna i många fall kan
"vara lika goda representanter för folkmeningen som regering och riksdag".

Det reduktionistiska och det holistiska synsättet på det allmänna rätts-
medvetandet ligger långt från varandra. Vad man avser är två olika företeel-
ser. Det är inte meningsfullt att försöka vederlägga eller avvisa en av
begreppsbestämningarna med hjälp av den andra. Detta innebär inte att
man nödvändigtvis måste göra ett val mellan bestämningarna. De kan vara
relevanta för olika sammanhang — för olika problemställningar. I dag torde
dock för de flesta, jurister som andra, en reduktionistisk bestämning av det
allmänna rättsmedvetandet framstå som självklar.

För egen del är jag långtifrån negativ till studier utifrån denna utgångs-
punkt. Tvärtom råder inte någon tvekan om att man genom sådana kan fa
kunskaper som rimligtvis måste vara av utomordentlig betydelse för krimi-
nalpolitiskt arbete. Särskilt för lagstiftarna måste det vara viktigt att kunna
fa kunskaper om att rättssystemet i något avseende eller i vissa delar upplevs
som orättfärdigt. Sådana kunskaper kan utgöra underlag för åtgärder av

13 Se Beckman, Lagtillämpning och prejudikat, TSA 1962 s 157 ff.
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olika slag beroende på grunden för missnöjet. Förändringar kan exempelvis
krävas av det straffbelagda området, av påföljdssystemet och dess handha-
vande eller av de processuella reglerna.

Det är dock inte alltid som rättssystemet bör anpassa sig till "rättsmedve-
tandet". Ofta lär missnöje ha sin grund i bristande kunskaper om de
faktiska problemens karaktär och rättsliga behandling. I stället för lagänd-
ring krävs då information och insyn. I andra fall kan fråga vara om tillfälliga
men kanske starka opinionssvängningar som inte bör få genomslag i rätts-
skipningen. En viktig uppgift för rättssystemet är också att påverka det
allmänna rättsmedvetandet. Även för detta ändamål kan dock rättsmedve-
tandeundersökningar vara väsentliga för att bedöma behov och lämplig
utformning av lagstiftning.

Till trots av vad jag nu har sagt vill jag utfärda en varning mot att fasta
alltför stor tilltro till användbarheten av empiriska undersökningar av detta
slag.

Vetenskapsteoretiskt är de långtifrån så oskyldiga som många föreställer
sig. Den vetenskapsuppfattning som ligger i grunden har utsatts för en
omfattande kritik. Alternativa vetenskapsuppfattningar som har större
släktskap med den tradition i vilken den historiska skolan ingår har fått
ökad aktualitet och betydelse. Ett viktigt inslag i kritiken har varit just att
metodologisk individualism riskerar att förhindra adekvat teoribildning.
Genom att stanna vid ytfenomenen får man en splittrad och sammanhangs-
lös verklighetsbild.

Det måste också betonas att enkät- och intervjuundersökningar är mycket
svårtolkade. Frågeställningarna måste vara klara och kortfattade. Svaren
måste vara entydiga och behandlingsbara med statistisk metod. Mer kom-
plicerade sammanhang och överväganden riskerar att falla utanför det
undersökningsbara området. Om man menar att kriminalpolitiskt arbete
bör grunda sig på gedigna kunskaper och respekt för rationell argumenta-
tion kan inte rättsmedvetandeundersökningar av reduktionistiskt slag få
styra politiken utan kan endast utgöra en del, men en viktig sådan, av det
kunskapsunderlag som beslutsfattandet bör bygga på.

Det allmänna rättsmedvetandet som det uppfattats i traditionen från den
historiska skolan lär de flesta i dag ställa sig avvisande till. Personligen
menar jag dock att även om mycket av det som framförts inom olika läror i
skolans tradition förtjänar att avvisas, så är ett generellt avståndstagande
olyckligt. Det finns väsentliga inslag i traditionen att ta till vara. Kanske kan
och bör man för detta ändamål, för att undvika terminologisk oklarhet,
avstå från ordet allmänt rättsmedvetande men med den historiska priorite-
tens rätt bibehålls det dock här.
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Termen fungerar, i motsats till inom den reduktionistiska förståelsera-
men, som led i en teori om vad gällande rätt är. Denna kan sägas ha sin udd
riktad mot två alternativa teorier, naturrätts teorier, religiösa eller sekularise-
rade, som i princip ser rätten som oföränderlig, och lagpositivistiska teorier
som i princip ser rättens grund i en lagstiftarvilja.

Utrymme lämnas i stället för en förståelse av rättssystemet såsom av-
hängigt av de historiskt utvecklade samhällsförhållandena, av sociala och
ekonomiska förhållanden. Utrymme lämnas vidare för förståelse av vad
varje praktiskt verksam jurist vet — att i rättssystemet ingår en mängd
principer och normer som inte har stöd i lag — och vad varje lagstiftare vet
(eller borde veta) — att rättssystemet i lika hög grad styr lagstiftaren som
vad denne styr rättssystemet.

Men även om man på detta sätt far en teoretisk förståelseram för vad
gällande rätt är lämnar teorin öppet hur rättskälleläran är utformad i en
historiskt given situation. Förskjutningar kan inträda i den betydelse som
lagar, förarbeten, prejudikat, sedvanerätt, doktrin, etc tillmäts. Rättskälle-
läran i epistemologisk mening är en uppgift för konkret empirisk forskning
och inte teoretiska spekulationer.

Vad som nu sagts innebär att gällande rätt tillerkänns sådan "existens"
att den kan vara föremål för någon form av verklig kunskap. Samtidigt är
det dock uppenbart att gällande rätt i denna mening inte är ett empiriskt
fenomen av sådant slag att det kan undersökas med en reduktionistisk
teoribildning.

Här ligger en av grundmotsättningarna mellan de två synsätt på rätts-
medvetandet som jag tagit upp. För egen del menar jag att vi dömer oss till
en endimensionell och fattig verklighet, om vi inte accepterar att det är
möjligt att utveckla kunskap som förtjänar kallas vetenskaplig också om
sådant som ideologier, kulturmönster och gällande rätt.

Som formell princip utgör det allmänna rättsmedvetandet alltså ett led i
en teori om rättens existensform. Men i en given historisk situation tiller-
känns rättsmedvetandet också ett materiellt innehåll.

Det far därigenom också en normativ funktion. Rätten finns inte direkt
given för omedelbar iakttagelse. Rättsmedvetandet blir ett hjälpmedel för
dess konstruktion. Om den formella sidan kan sägas innebära en öppning mot
empiriskt samhällsstudium så öppnar den materiella sidan mot dogmatisk
systematisering. Det är här betoningen av den juridiska traditionen och
professionen kommer in.

Denna del av traditionen från historiska skolan har hos exempelvis Reu-
tershiold kommit till uttryck i begreppet rationell rätt som enligt honom var en
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del av det allmänna rättsmedvetandet. Den rationella rätten är enligt ho-
nom "sammanfattningen eller systemet af de ur rättsmedvetandet på logisk
väg härledda rättsreglerna".14 Att vi här ligger långt från de sociologiska
enkätundersökningarna är uppenbart.

För många torde förekomsten av det nu behandlade normativa perspekti-
vet utesluta möjligheten av vetenskaplighet. För egen del är jag av annan
uppfattning och menar att även normativa sammanhang är möjliga att
behandla objektivt.15

Med denna frågeställning tangerar vi ett par av den allmänna rättslärans
mest uppmärksammade problem under senare år. Det gäller de om vill-
koren för rationell argumentation i juridiska sammanhang och juridiska utsa-
gors sanningshalt. Begreppet auditorium är ett av de som kommit att användas
för att förklara möjligheten till rationalitet och sanningsvärde i juridiska
sammanhang.16 Auditoriet är naturligtvis vad gäller rättsliga frågor ett som
består av jurister. Och dess dom utgör det yttersta kriteriet för hållbarhet.
Det är svårt att komma ifrån jämförelser med den historiska skolan.17 Och
det är också svårt att komma ifrån att det är någonstans i denna riktning
som vi måste gå om vi inte vill döma ut juridisk verksamhet som hänvisad
till att vara en känslornas och tyckandets fria tummelplats.

Straffvärde18

Resonemangen om det allmänna rättsmedvetandet är i betydande omfatt-
ning överförbara till frågan om straffvärde. Detta följer redan av att rätts-

14 Reuterskiöld, Grunddragen af den allmänna rätts- och samhällsläran, Uppsala 1912, s 72.
15 För närmare detaljer hänvisas till min avhandling Rättssystem och vetenskap, Lund 1977, kap 7.
16 Se t ex Perelman/Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric, Notre Dame 1971. För nordiskt
vidkommande se Aarnio t ex On Legal Reasoning, Turku 1977, och Linguistic Philosophy and Legal
Theory, Rechtstheorie, Beiheft 1 (1979) s 17.
17 Begreppet auditorium har också, liksom historismen, djupa rötter i en aristotelisk tradition.
Begreppet användes exempelvis även av den tidigare nämnde Vico till i princip samma
ändamål som i modern teori. Se t ex Vico, Opere, ed Ferrari, vol II, s 10.
18 Begreppet straffvärde har i motsats till det allmänna rättsmedvetandet inte en stark och lång
historisk tradition. Det är under senare år som det fatt en alltmer central ställning i kriminalpo-
litisk debatt. Detta har till stor del sammanhängt med frågan om processuelt nedkriminalisering.
Detta problem kan inte analyseras här men vad som i det följande sägs är enligt min mening av
betydelse även för detta problem. För allmänna framställningar om straffvärde se Elwin,
Heckscher & Nelson, Den första stenen, Stockholm 1975, s 314 ff, Jareborg, Brotten, Första häftet,
Lund 1979, s 13 ff och 6 ff samt artiklar i Påfoljdsval, straffmätning och straffvärde (BRÅ Rapport
1980:2). I den följande framställningen har försök gjorts att lägga huvudvikten vid andra
aspekter än som behandlats i dessa verk. Dessa kompletterar alltså denna framställning. Jag
vill i detta hänseende särskilt peka på Jareborgs artikel Straff och rättvisa (i BRÅ Rapport
1980:2).
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medvetandet i straffrättsliga sammanhang naturligt kommer att huvudsak-
ligen gälla just straffvärdefrågor — eller med andra ord, dels frågor om
gränsen mellan straffritt och straffbart och dels graden av straffvärde för de
straffbara handlingarna.

På samma sätt som för rättsmedvetandet kan man göra distinktioner
mellan olika sätt att uppfatta straffvärdet. Man kan skilja mellan uppfatt-
ningar om vilket straffvärde gärningar har enligt gällande rätt och vilket de
bör ha, man kan skilja mellan individuella och kollektiva uppfattningar och
beträffande de senare mellan reduktionistiskt och holistiskt uppfattade vär-
deringar.

Genom att vi uttryckligen rör oss med ett värdebegrepp kan en komplika-
tion i förhållande till resonemanget vid rättsmedvetande synas tillkomma.
Jag avser frågan om värderingarnas natur. Någon ny komplikation är det
dock inte frågan om. Rätten är ett värdesystem och även rättsmedvetandet
innefattar därför självfallet värderingar. Det är här inte möjligt att gå in på
den värdeteoretiska problematiken. Det skall endast sägas att min stånd-
punkt i korthet innebär att det finns värdesystem som kan sägas ha objektiv
existens, att systematisk kunskap om dessa är möjlig och att det är möjligt
att argumentera rationellt givet ett visst värdesystem.19

Vad gäller straffvärde finns också anledning att skilja mellan bedömning-
ar som görs av lagstiftare och sådana som görs av rättstillämpare. De förra
avser alltid gärningstyper medan de senare avser konkreta gärningar. I det
förra fallet kan vi tala om abstrakt straffvärde och i det senare om konkret
straff värde.

Att något har ett straffvärde innebär detsamma som att det finns skäl att
utmäta straff för detta. Förekomsten över huvud taget av något straffvärt
innebär alltså att det finns skäl att ha ett straffsystem, att vissa gärnings-
typer är straffvärda är detsamma som att det finns skäl att kriminalisera
dessa och att en konkret gärning är straffvärd innebär att det finns skäl att
bestraffa denna. Vilka skäl som är relevanta beror dock på vilken nivå man
rör sig och om man rör sig inom eller utom ramen för ett givet normsystem.

När man i lag föreskriver straff är det för en viss gärningstyp och alltså i
princip oberoende av vem som begår den. Skälen för själva straffbeläggning-
en kan därför aldrig hänföra sig till behov som är individuella i den mening-
en att de växlar från person till person. Individuella behov som skulle vara
omedelbart relaterade till företagande av brott kan däremot motivera krimi-
nalisering. Vissa soningsläror är av detta slag. I vissa fall har tankar av

19 Min uppfattning har jag utvecklat i Rättssystem och vetenskap. Se särskilt s 113 ff och 204 ff.
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detta slag även legat i botten på individualpreventiva straffteorier. Ut-
gångspunkten är då att lagöverträdelser kan ses som så starka symptom på
individuella avvikelser i behov av vård att vårdbehovet kan motivera krimi-
nalisering.

I dag torde ingen på allvar hävda sådana uppfattningar. Hänsynstagande
till individuella behov måste när så är motiverat tas i annan ordning.
Individualprevention kan inte motivera kriminaliseringar.

Skälen för kriminalisering hänför sig i stället till just gärningstyperna.
Dessa anses från en eller annan synpunkt som inte önskvärda. Vad som i
första hand är avgörande för om de skall anses straffvärda och vilken grad
av straffvärde de bör tillmätas är hur högt man sätter de värden som
gärningstypen kränker eller hotar. Straffvärdet är alltså i långa stycken en
reflex av en positiv värdeskala. Efter hänsynstagande till skuldprincipen kan
man placera olika gärningar på en skala som i princip uttrycker moralisk
förkastlighet.

En mängd andra synpunkter kan dock inverka på hur straffvärdet be-
stäms. Förekomsten av andra styrmedel, möjligheten till faktisk kontroll,
hur vanlig gärnings typen är och hur gärningstypen värderas i "det all-
männa rättsvetandet" är exempel på faktorer som kan tillmätas betydelse.
Självfallet är det också av stor betydelse för vilka faktiska straffnivåer man
kommer att hamna på, hur pass effektivt straffsystemet förmodas vara ur
preventiv synvinkel.

Efter sammanvägning av olika synpunkter kan beslut fattas om den
abstrakta straffvärderingen i lagen. Från lagstiftarens sida är här fråga om
gärningstypernas materiella straffvärde. Hållbarheten av besluten är beroende
av hur goda skäl som kan ges för kriminaliseringen.

Skälen som ligger bakom kriminaliseringen framgår inte av lagstiftningen
som sådan. Oberoende av dessa är dock rättstillämparna i princip bundna
av lagens föreskrifter. För den som tillämpar lagen far därigenom den
abstrakta straffvärderingen i lagen karaktär av formellt straffvärde. En avgö-
rande förutsättning för att ett beslut om en konkret gärnings straffvärde
skall vara korrekt är således att beslutet stämmer överens med lagens
föreskrift. Så långt som det formella straffvärdet sträcker sig varken krävs
eller duger andra skäl för besluten än hänvisning till detta.

Det formella straffvärdet inskränker sig dock på intet sätt till själva
lagstiftningen. Omfattningen beror på var man anser att gränserna går för
vad som är gällande rätt. Dess utformning är beroende av allmänna rätts-
grundsatser, förarbeten, prejudikat mm.

Även om fristående skäl i princip inte krävs så länge som rättstillämparen
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endast följer gällande rätt är det viktigt att betona att det inte finns någon
naturligt given eller objektivt fastställbar gräns för rättssystemets omfatt-
ning. Gällande rätt är en tankemässigt konstruerad enhet och hur långt
konstruktionen kan eller bör drivas är en värderingsfråga. Men oavsett åsikt
i det hänseendet är det uppenbart att ju längre ut från rättssystemets
kärnområde som man rör sig desto mer kommer argumentationen att över-
ensstämma med den som gäller en materiell straffvärdebedömning - alltså
inrikta sig på skälen för olika ståndpunkter. Rättssystemet styr dock starkt
också vilka typer av skäl som far tilläggas relevans.

Att rättssystemet förutsätts vara systematiskt och enhetligt uppbyggt,
utan inre motsägelser, begränsar starkt antalet möjliga alternativ i olika fall.

Vid den konkreta straffvärdebedömning som straffmätningen innefattar
lämnar själva lagen i svensk rätt formellt hela straffskalan fri för utnyttjan-
de. Självfallet är dock förutsatt att straffmätningen skall ske efter fasta
principer som skall tillämpas på ett enhetligt sätt. I många länder har
sådana principer uttryckligen lagfästs, i allmänhet i fakultativa regler (som
alltså lämnar utrymme för avvikelse om goda skäl kan åberopas för detta). I
andra länder ägnar domstolarna betydande utrymme åt straffmätningsfrå-
gor i sina domskäl och kan därigenom främja en enhetlig tillämpning. För
svensk rätts del finns inget av dessa styrmedel. Oklarhet råder också om de
närmare principerna för straffmätning.20

Det abstrakta straffvärdet är alltså knutet till gärningstyper i princip
oberoende av vem som utför gärningen. Vid konkret straffvärdering kan
situationen synas annorlunda genom att det finns en gärningsman vilken är
den som rent faktiskt far utstå straffet. Även här kvarstår dock att det är
gärningen och inte gärningsmannen som har ett straffvärde. Den konkreta
straffvärderingen måste därför ske från samma synpunkter och efter samma
kriterier som den abstrakta. Vad som tillkommer vid konkret beslutsfattan-
de är att gärningens straffvärde måste vägas mot andra hänsyn vid bestäm-
mande av den särskilda påföljden. Även om det inte finns någon naturlig
gräns mellan straffvärde- och andra hänsyn, och gränsen också är diffus
enligt gällande rättssystem är den viktig ur principiell synvinkel.

För svensk rätts del är gränsen uppenbar i så måtto att det är helt klart att
andra synpunkter än straffvärdesynpunkter är av avgörande betydelse för
påfiljdsvalet. "Särskilt avseende" skall vid detta fastas "vid att påföljden
skall vara ägnad att främja den dömdes anpassning i samhället". Hänsyn
till den dömdes behov blir alltså av avgörande betydelse. Mot behovssyn-

20 Fängelsestraffkommittén har i uppdrag (Dir 1979:34) att överväga om det skulle innebära
fördelar att införa allmänna regler för påföljdsval och straffmätning.
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punkterna står straffvärdesynpunkterna. Dessa sätter gränser för behovs-
synpunkternas inverkan (lagtekniskt sker detta vid villkorlig dom genom
anknytning till det konkreta straffvärdet (BrB 27: 1 st 2) och vid skyddstill-
syn genom anknytning till det abstrakta straffvärdet (BrB 28: 1 st 3).

Även vid straffmätning kan andra hänsyn än straffvärdehänsyn inverka. I
den avdelning i brottsbalken som handlar om påföljderna så finns i 33 kap.
regler som är av stor betydelse också för straffmätningen. De regler som
medger lägre påföljd för ungdomar och psykiskt störda måste uppfattas som
anvisning om att, vid sidan av att straffvärdet kan vara lägre i sådana fall,
för dessa grupper en ytterligare nedsättning av straffet skall ske (jfr BrB
33:2 st 1 och 26:4).

Möjligheten enligt BrB 33: 4 till att även i andra fall gå under straffmini-
mum eller helt avstå från påföljd måste också rimligtvis uppfattas så att
hänsyn skall kunna tas till omständigheter som ligger vid sidan av straffvär-
det. En påföljdseftergift lär, i motsats till ett frikännande, innebära en
förklaring att gärningen i och för sig är straffvärd men att ansvaret med
hänsyn till andra särskilda omständigheter inte utkrävs. Sammanfattnings-
vis vill jag kalla hänsyn som ligger vid sidan av straffvärdehänsyn för
billighetshänsyn.

Till billighetshänsyn kan vi då även hänföra inverkan av exempelvis
preskriptionsregler och regler om Sanktionskumulation. Att någon råkat ut
för andra obehagligheter än straff i samband med ett brott eller att brottet
skedde för länge sedan påverkar inte gärningens straffvärde i och för sig.
Däremot kan det gentemot gärningsmannen vara obilligt att kräva ut fullt
straffansvar.

Billighetshänsyn är också avsedda att påverka straffmätningen utan di-
rekt stöd av lagstadganden. Detta förklarar varför man använder sig av
överlappande straffskalor mellan olika grader av samma brott. Vid brotts-
graderingen är i princip endast straffvärdesynpunkter relevanta medan
andra hänsyn kan göra sig gällande vid straffmätningen. Det närmare
förhållandet häremellan är dock mycket komplicerat och oklart.

Med billighetshänsyn brukar ofta avses sådana hänsyn som ligger vid
sidan av vad den formella rättvisan kräver. Här har ordet använts i en från
detta avvikande betydelse. Vad som avses är sådana hänsyn som ligger vid
sidan av straffvärdebedömningen. Dessa kan ha sin grund i lagstiftning.
Formella rättviseargument är ofta av betydelse. (I detta språkbruk bygger
alltså exempelvis dagsbotssystemet på billighetshänsyn. Antalet dagsböter
är huvudsakligen beroende av straffvärdet medan dagsbotens storlek beräk-
nas utifrån billighetshänsyn — i detta fall förmåga.)
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Avslutning

Den nyklassiska kriminalpolitiken har sin grund i behandlingsoptimismens
död. Man har fatt belägg för att de skäl som låg bakom vårt behandlingsori-
enterade system inte varit hållbara. Behandlingstanken har dock aldrig fatt
mer än marginellt inflytande på själva kriminaliseringspolitiken. Det är
därför naturligt att oppositionen främst gällt påföljdssystemets utformning
och handhavande. I första hand är det påföljdsvalsproblematiken som stått i
centrum.

Lagregleringen har här förutsatt att det för beslutsfattarna skall vara
möjligt att göra individuella prognoser och utifrån detta välja påföljder som
är ägnade att "främja den dömdes anpassning i samhället". Följden har
blivit att ett normbundet beslutsfattande ersätts med ett konsekvensorien-
terat.

Ur tillämparnas synvinkel innebär det att man i hög grad berövats
möjligheten att rättfärdiga sina beslut med att de överensstämmer med ett
formellt system. Andra skäl har krävts för besluten men vilken typ av skäl
som varit användbara har reglerats genom påföljdssystemets principiella
uppbyggnad. Beslutsfattarna har därmed satts i en omöjlig situation. Det är
varken så att de påföljder de haft till förfogande kunnat främja anpassning i
samhället eller så att de haft möjlighet att göra hållbara individuella pro-
gnoser. Lösningen har i huvudsak blivit att domstolarna återfallit på infor-
mellt utbildade beslutsschabloner kompletterade av en ganska ymnig preju-
dikatbildning.21 Lagstiftaren har inte tillhandahållit någon egentlig hjälp.

I nyklassiska skrifter har som botemedel ofta angetts en återgång till att
låta straffvärdebedömningar bli mer avgörande för hela
påföljdsbestämningen. Kritiken mot nyklassicismen har i sin tur uttryckt
farhågor för att detta skulle inneböra höjda straffnivåer och minskade
möjligheter till individuella hänsyn.22 Utan att direkt ansluta sig till en
behandlingsideologisk syn har man ansett det viktigt att trygga den nuva-
rande praxisen.

Om mina tidigare synpunkter är riktiga behöver dock inte någon egentlig
motsättning föreligga. Såväl nyklassikerna som deras kritiker borde kunna
tillgodoses genom ett system med normbundet beslutsfattande som ger
rimligt utrymme för billighetshänsyn gentemot straffvärdehänsyn. Legali-
tet, rättssäkerhet och förutsägbarhet behöver inte vara oförenligt med hu-

21 Någon absolut motsättning mellan normbundet och konsekvensorienterat beslutsfattande
finns inte. Relationerna mellan dessa former av beslutsfattande finns behandlat i Rättssystem och
vetenskap, s 257 if.
22 Frågan om möjligheten till individuella hänsyn vid straffrättsligt beslutsfattande har j a g
b e h a n d l a t i Gärning och individ inför domar skr anket, S v J T 1980 s 175 íT.
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manitet och hänsynstagande till individuella förhållanden. Gärningens

straffvärde är inte den enda faktorn av betydelse vid straffrättsligt besluts-

fattande.

Vad gäller straffmätningen torde ingen oenighet föreligga om att straff-

värdet måste tillmätas en avgörande betydelse. Inte heller lär oenighet råda

om att en likformig och konsekvent tillämpning är önskvärd. Då tillämparna

som individer naturligtvis har olika synpunkter och värderingar är enda

möjligheten att trygga detta att det formella straffvärdet tillmäts avgörande

betydelse. Ett sådant kan utvecklas på olika sätt men i en så oklar situation

som i dag råder i Sverige, borde det vara naturligt att lagstiftaren bidrar.

Självfallet måste han härvidlag vara uppmärksam för att undvika risker för

att binda domstolarna vid en tillämpning som i enskilda fall framstår som

stelbent eller orättfärdig. Reservutgångar måste finnas.

Både ur demokratisk synvinkel och för att systemet inte skall bli ineffek-

tivt är det av stor betydelse att straffrättsskipningen inte för folk i allmänhet

framstår som orättfärdig eller obegriplig. Det är viktigt att den har kontakt

med "det allmänna rättsmedvetandet" i reduktionistisk mening. Dess inne-

håll är visserligen endast ett av många skäl som måste vägas in vid straff-

rättssystemets utformning och tillämpning. För att trygga att straffrättssy-

stemet inte förlorar kontakten med vanligt folks föreställningar kan olika

metoder tillgripas. Hänsyn till rättsmedvetandeundersökningar är endast en

och inte den viktigaste. Det är väsentligt att systemet är sådant att det

lämnar utrymme för insyn, kontroll och påverkan. Offentlighetsprincipen

och lekmannainflytandet i domstolarna är viktiga inslag för att trygga en

folklig straffrätt. Systemet måste också vara enkelt och överblickbart och

därför systematiskt och det måste vara explicit. Detta ställer krav på utform-

ning av både lagstiftning och domskäl.23 Enligt min uppfattning är det

därför viktigt för att fa förtroende för straffsystemet hos det "reduktionis-

tiska allmänna rättsmedvetandet" att man utvecklar det "holistiska all-

männa rättsmedvetandet". För straffrätten skulle det främst innebära att

påföljdsvalet får ske efter ett normerat beslutssystem, att lagstiftaren utveck-

lar regler för påföljdsval och straffmätning och att domstolarna i högre grad

utvecklar sina domskäl i påföljdsbestämningsfrågor.

23 De enda möjliga alternativen är dock inte lagstadgade straflmätningsregler (som t ex i
Finland och Österrike) och prejudikatbildning av traditionellt slag. I USA, och även andra
länder, förekommer nu försök med sk sentencing guidelines eller riktlinjer för domstolarna, som
bygger på faktisk praxis, tillskapas och förändras i annan ordning än lagstiftning och som inte
binder domstolarna. För en närmare beskrivning se Victor, Sentencing guidelines - straffmätning i
USA (i BRÅ Rapport 1980: 2).
Några av systemets upphovsmän har beskrivit nackdelarna med gällande system och förde-
larna med det nya på följande sätt:
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The objectives of criminal justice decisions usually have been poorly articulated. Even when
explicitly stated, they often have produced controversy and frequently have contained conflict-
ing goals. Explicit general policies setting forth a structure within which individual decisions
may be carefully and fairly made rarely have been available to those making such decisions.
When such statements have been attempted they often have been so vague and devoid of
operational meaning as to be nearly worthless. This lack of explicit policy has led to widespread
criticisms of unbridled discretion, unwarranted decision disparity, and inequity in the making
of case decisions by our sentencing and paroling authorities and by other criminal justice
system workers.

In this book it will be demonstrated that the articulation of decision policy, through the
development of explicit written standards or guidelines, provides a feasible method of structur-
ing and controlling decision discretion without removing the ability for individual case consi-
deration. Moreover, it will be argued that by having made policy explicit, both the agency
concerned and the general public are in a better position to evaluate the rationality and fairness
of both that policy and the case decisions made.
(Gottfredson, Wilkins & Hoffman, Guidelines for Parole and Sentencing, Lexington 1978, s 1.)

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1981
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