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Summary 
A case of spousal homocide caused strong reactions last year. The case had previously been 

subject of criminal investigation, but was dropped when the victim no longer wanted to 

participate. Although partner violence is prioritized by the legal system, the crimes are 

difficult to investigate. The victims struggle in taking a stand against the violence which 

makes it difficult to perpetuate evidence. Understanding of the situation and actions of the 

victims are required in the criminal investigation, so that victims are motivated to continue 

participating. It is also important to ensure evidence in the initial stage of the criminal 

investigation, as women's inclination to participate decreases over time. Exemptions from the 

obligation to investigate cases of partner violence are few, and can only be made when the 

evidence is not sufficient for prosecution, as well as when it is clear that the crime can not be 

investigated.  The prosecution is therefore highly dependent on the evidence. Even though 

prosecutors and police have guidelines for how these cases should be handled, a number of 

shortcomings are found in the investigations that complicates law enforcement. The criminal 

investigation should be considered insufficient when the police and prosecutors fail to carry 

out investigative measures required in cases of partner violence. If they have not completed 

their investigative obligation, it should also be considered wrong to refrain the investigation 

on grounds stating that the crime can not be investigated. It should also be noted that criminal 

investigations frequently are terminated when the victims no longer want to participate, which 

is not a uniform application of the law. It doesn’t comply with the rules for refraining from 

criminal investigation and prosecution - whether the evidence is sufficient or not should be 

considered in the individual case. It can be noted that the rule of law is lacking, and that the 

law enforcement fails to protect abused women.  
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Sammanfattning 
Ett uppmärksammat fall av dödligt våld i nära relation väckte förra året starka reaktioner, då 

ärendet tidigare hade varit föremål för utredning, men lades ned till följd av att kvinnan inte 

längre ville medverka. Trots att relationsvåld betraktas som allvarligt och angeläget att 

motarbeta, verkar problemen för rättsväsendet att utreda brotten kvarstå.  Det grundar sig till 

stor del i bevisningsproblematik som är hänförbar till de utsattas tveksamhet inför att 

medverka i utredningen. För att kunna lagföra relationsvåld krävs förståelse för de utsattas 

situation och agerande, så att deras behov kan tillgodoses och motivera dem att medverka i 

brottsutredningen. Av vikt är också att säkra bevisning i brottsutredningens initiala skede, 

eftersom kvinnans benägenhet att medverka avtar med tiden. Utrymmet för att avstå från 

förundersökning och åtal i dessa ärenden är litet, och de undantag som tillämpas i praktiken 

hänför sig främst till att brott inte anses kunna utredas eller styrkas. Åtalet är därför starkt 

beroende av bevisningen. Trots att åklagare och polis har riktlinjer för hur ärendena ska 

hanteras, påträffas en rad brister i utredningsarbetet som försvårar lagföring. Utredningen bör 

inte anses vara tillräckligt omfattande när polis och åklagare underlåter att utföra 

utredningsåtgärder som krävs för uppklarning vid relationsvåld. Av detta följer att de brister i 

sin utredningsskyldighet. Har de inte fullföljt sin utredningsskyldighet, bör det också 

betraktas som oriktigt att lägga ned förundersökning med motiveringen att brottet inte går att 

utreda. Anmärkas bör även att brottsutredningar nästintill rutinmässigt läggs ned när den 

våldsutsatta inte längre vill medverka i utredningen. Rättstillämpningen blir då ojämn, 

eftersom avsteg görs från de möjligheter som finns för att avstå från brottsutredning och åtal. 

De kräver nämligen att en bedömning av huruvida bevisningen är tillräcklig görs i det 

enskilda fallet. Det kan konstateras att rättsskipningen brister och att de straffhot som 

uppställs för brotten vid våld i nära relation inte realiseras, samt att våldsutsatta kvinnor inte 

tillförsäkras rättstrygghet.  
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Förkortningar 
Brå  Brottsförebyggande rådet 
BrB  Brottsbalken 
NCK  Nationellt centrum för kvinnofrid 
SARA  Spousal Assault Risk Assessment 
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund 
För snart ett år sedan initierades ett tragiskt ärende angående brott i nära relation, där 

förundersökningen lades ned till följd av att den drabbade kvinnan meddelade att hon inte 

längre ville medverka i utredningen. Veckan därpå misshandlar samma gärningsman kvinnan 

till döds. Fallet har upprört många som ifrågasätter huruvida polis samt åklagare hade kunnat 

förhindra det inträffade.1 Samtidigt pekar statistiken mot att endast vart femte fall av anmält 

relationsvåld leder till åtal.2 Mot bakgrund av detta kan tvivel uppstå kring huruvida polis och 

åklagares skyldigheter är tillfredställande i fråga om förundersökning och åtal. 

1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur reglerna om förundersökning och åtal fungerar vid våld 

i nära relationer. Offer som utsätts för våld av någon i sin närhet har inte sällan en lägre 

benägenhet att medverka i brottsutredningen, vilket kan medföra utmaningar för brottets 

uppklarande beträffande bevissvårigheter.3 Mot bakgrund av detta ämnar arbetet att undersöka 

hur man agerar som utsatt för våld i nära relation, under vilka omständigheter som polis och 

åklagare kan avstå från brottsutredning och åtal, och vad det sammantaget ger för resultat i 

praktiken. 

1.3 Frågeställning 
Följande frågeställningar används för att tillgodose uppsatsens syfte: Hur långt sträcker sig 

polis och åklagares ansvar i fråga om förundersökning och åtal, och hur väl fungerar dessa 

regler vid våld i nära relationer? Säkerställer rättsordningen rättstrygghet för de våldsutsatta 

kvinnorna? 

                                                
1 Åklagarmyndighetens pressmeddelande, Granskning av ett ärende om grov kvinnofridskränkning, 
2 Brännvall, Mari, Frigörelse med förhinder: om polisanmälan när kvinnor tar sig ur mäns våld i nära 
relationer, Malmö högskola. Fakulteten för hälsa och samhälle, Diss. Malmö högskola, Malmö, 2016, [i 
fortsättningen: Brännvall (2016)], s. 31 f. 
3 Brå rapport 2014:8 s. 77 f., Fredriksson, Max & Malm, Ulf, Brottsoffrens rättigheter i brottmålsprocessen, 4., 
uppdaterade uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, [i fortsättningen: Fredriksson & Malm (2012)], s. 36 f, 
Åklagarmyndighetens rapport, Tvångsmedelsanvändning och beslutsfrister m.m. vid vålds- och sexualbrott i 
nära relation och mot barn, 2010, s. 9. 
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1.4 Avgränsningar 
Arbetet är avgränsat till att handla om mäns utövande av våld mot kvinnor i nära relationer. 

Det är främst utsatthet för återkommande övergrepp som avses i avsnittet där våld i nära 

relation beskrivs. Avgränsningen sker med hänsyn till uppsatsens omfång och att mäns 

utsatthet för relationsvåld i dagsläget är svårbedömd, då få män anmäler brotten.4  

Redogörelsen avgränsar sig till svensk rätt. Den materiella straffrätten utelämnas. Straffrättens 

grundpelare redogörs för i den mån det är relevant för brottsutredningen vid våld i nära 

relation. Förutsättningarna för att avstå från förundersökning och åtal tas upp i olika 

omfattning beroende på dess relevans för ämnet, med fokus på situationer aktuella vid 

brottsutredningen av relationsvåld. Endast allmänt åtal kommer att beskrivas, då 

problemställningen utgår från samhällets ansvar att beivra brott. Socialtjänstens stödinsatser 

tas upp, men endast i förhållande till dess betydelse för brottsutredningen.  

1.5 Perspektiv och metod 
Genom att utifrån ett relationsvåldsperspektiv undersöka gällande rätt ämnar uppsatsen att 

kritiskt granska rättsområdet vad avser brottsutredningen. För detta används rättskälleläran 

vars rättsinformation ses i ljuset av empiriskt material rörande brottsoffers beteende. 

Uppsatsen utgår därmed från tvärvetenskaplig metod. Fokus ligger på att undersöka om 

luckor uppstår i straffrättskipningen vid brott i nära relation. Det görs delvis mot bakgrund av 

straffrättens grundpelare för att klarlägga om någon av dessa inte tillgodoses. Förhoppningen 

är att efter denna identifiering i korthet kunna resonera kring olika åtgärder. 

1.6 Material 
Framställningen utgår från lagtext, förarbeten och doktrin i kombination med forskning, 

undersökningar och rapporter. För den del som behandlar våld i nära relation utgörs grunden 

av Jasinski & Williams sammanställning av forskning samt Lundgren och Walkers teorier. 

Avsnittet i vilket rättsområdet redogörs för har Landströms Åklagaren som grindvakt varit 

användbar liksom Ekelöfs Rättegång V. Lagkommentarer utnyttjas i viss utsträckning. 

Rapporter från Brå används återkommande, liksom myndigheters metodstöd och 

undersökningar inom ämnet. Även Diesen och Diesens bok Övergrepp mot kvinnor och barn 

                                                
4 NCK, Mäns utsatthet för våld i nära relationer, http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/vald-i-nara-
relationer/mans-utsatthet-for-vald-i-nara-relationer/, hämtad den 22 april 2017.  
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har utgjort ett viktigt verktyg, då den sammanväver rättsläget med de resultat som påträffas i 

praktiken.  

1.7 Forskningsläge 
Våld i nära relation mot kvinnor är ett etablerat forskningsområde vari tendenserna är att 

undersöka varför våldet existerar, dess uttryck samt hur det kan förebyggas. Vid områdets 

utformning bestod de initiala försöken att problematisera området av fallstudier, som senare 

har övergått i stora undersökningar. Förklaringsmodeller för våldet har utvecklats av Lenore 

Walker, och för nordiskt vidkommande av Eva Lundgren. Området utvecklas ständigt i 

Sverige genom undersökningar och forskning där Brå och NCK är viktiga aktörer. Mäns 

utsatthet för relationsvåld är inte lika klarlagd, men av de studier som jämför partnervåld mot 

kvinnor respektive män framgår att konsekvenserna av våldet drabbar kvinnliga offer 

hårdare.5 Bland forskare som studerat rättssystemet ur ett genusperspektiv kan Ulrika 

Andersson, Monica Burman och Maria Scheffer Lindgren nämnas. Vidare har åtalets 

rättsutveckling närmare studerats av Lena Landström, och vad gäller förundersökning har 

Christian Diesen, Per Olof Ekelöf och Peter Fitger lanserat processrättsliga verk som berör 

ämnet. Denna framställning avser att utforska mötet mellan våldsutsatta kvinnor och 

rättssystemet samt kopplingen till den låga åtalsfrekvensen6 i dessa ärenden, vilket 

sammanväver de olika områdena i förhållande till övrig forskning. Med kritisk utgångspunkt 

bidrar arbetet till helhetsbilden av rättsläget, mer specifikt inriktat på brottsutredningen och de 

regler som är kopplade till skyldigheter att utföra förundersökning och väcka åtal. 

1.8 Disposition 
Inledningsvis beskrivs våld i nära relation för att skapa förståelse kring de svårigheter som 

påträffas vid brottsutredningen. Olika förklaringsmodeller för våldets uttryck ges samt 

uppgifter om vilka konsekvenser det får för den utsattes agerande. Därefter beskrivs 

straffrättens grundpelare vilket övergår i en redogörelse för rättsområdet rörande samhällets 

ansvar för att bemöta brottsoffer, utreda brott samt väcka åtal. Framställningen leds sedan in 

på de resultat som påträffas i praktiken. Våldsutsatta kvinnors inställning till 

brottsutredningen berörs, och i framställningens avslutande del belyses faktorer som har 

                                                
5 Jasinski, Jana L. & Williams, Linda Meyer (red.), Partner violence: a comprehensive review of 20 years of 
research, Sage Publications, Thousand Oaks, Calif., 1998, [i fortsättningen: Jasinski & Williams (1998)], s. 53. 
6 Diesen, Christian & Diesen, Eva F., Övergrepp mot kvinnor och barn: den rättsliga hanteringen, 2., 
uppdaterade och utök. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2013, [i fortsättningen: Diesen & Diesen (2013) s. 
305. 
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betydelse för att relationsvåldsärenden uppklaras samt brister i utredningar. Till sist 

analyseras den sammantagna informationen för att fastställa hur väl rättsområdet fungerar, 

samt om det säkerställer rättstrygghet för våldsutsatta kvinnor.  
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2 Våld i nära relationer 
 

2.1 Definitioner av begrepp  
I framställningen används ett begrepp av våld i nära relation angivet i Brå:s rapport, vari det 

definieras som en pågående eller avslutad parrelation. Vad som avses med våld är inte endast 

fysiskt våld utan även hot och verbala trakasserier.7 När uppsatsen fortsatt beskriver våld, 

relationsvåld eller partnervåld, åsyftas våld i nära relation.  

Begreppet brottsoffer är allmänt hållet och beskriver den som på något sätt har drabbats av ett 

brott. Dess juridiska motsvarighet målsägande regleras i Rättegångsbalken (SFS 1942:740)8 

20 kap. 8 § 4 st. Skillnaden mellan brottsofferbegreppet och målsägandebegreppet är att en 

målsägande har åtalsrätt, vilket ett brottsoffer inte nödvändigtvis alltid har enligt den allmänt 

hållna definitionen.9 Oberoende av nyss nämnda är det främst begreppet brottsoffer som 

fortsatt används, och då för att beskriva den person som har blivit direkt utsatt för brott.  

2.2 Våldets uttryck och konsekvenser 
Ett inledande påpekande bör göras om att de olika fallen av våld i nära relation inte ser 

likadana ut för alla. Olika handlingsmönster och beteenden för våldsutsatta kvinnor i nära 

relation kan föreligga samtidigt, för sig, eller inte alls.10 Vad som är gemensamt för studier av 

våld i nära relation är att de ger en obestridd bild av negativa konsekvenser, både sociala och 

psykiska.11 Avsnittet beskriver kvinnornas uppfattning av och inställning till våldet, och hur 

det påverkar deras agerande. 

 
2.2.1 Våldscykeln 
Våld i nära relation kan karaktäriseras av att det utspelar sig i ett visst mönster, där olika 

skeden avlöser varandra. Detta analyserades av Lenore Walker som benämnde förloppet 

våldscykeln.12 Våldscykeln inleds med en fas av ökad spänning i relationen vilken kulminerar 

i våld, som efterföljs av ett skede där den våldsamme mannen visar stor ånger och lovar att 
                                                
7 Brå rapport 2014:8 s. 18. 
8 Förkortas härefter RB. 
9 Åklagarmyndigheten, Bemötande av brottsoffer handbok, 2016, s. 7, Fredriksson & Malm (2012) s. 24. 
10 Jasinski & Williams (1998) s. 41. 
11 Ibid s. 47 & 71. 
12 Walker, Lenore E. & Walker, Lenore E. A., The Battered Woman Syndrome [Elektronisk resurs], 2009, [i 
fortsättningen: Walker (2009)], s. 85. 
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det inte ska hända igen.13 Hans oberäknelighet och växling från att vara våldsam till att visa 

kärlek och ånger leder till att offret känner sig ansvarig för bråket, varför försoning lindrar 

dessa känslor.14 Trots att fasen efter ett våldsamt utbrott kan föranleda kontrollbehov från 

mannens sida, är kvinnan efter försoningen fast besluten att vara honom tillgiven. Hon 

försöker anpassa sitt beteende då hon anser sig själv vara delaktig till relationens problem.15 

Tankesättet visar att våldsutsatta kvinnor lätt skuldbelägger sig själva.16 Omgivningens 

uppfattning av relationsvåld kan förstärka detta. Ett inte ovanligt ifrågasättande från såväl 

anhöriga som utomstående är varför kvinnan väljer att stanna i förhållandet.17 Detta kan 

indikera en rådande uppfattning om att kvinnorna delvis har sig själv att skylla för 

våldsutsattheten då de inte lämnar förövaren. Tvärtom finns andra faktorer som förklarar valet 

att stanna, som ekonomiskt beroende, kluvna känslor gentemot partnern och kvinnans 

socialisering.18  

 
2.2.2 Våldets normaliseringsprocess 
Våldets normaliseringsprocess är en teoretisk modell utformad av Eva Lundgren, som 

beskriver hur våldet påverkar gränserna för vad som uppfattas som normalt. Kvinnan 

betraktar de första våldsamma handlingarna som oacceptabla. Men när våldet gradvis blir en 

del i vardagen utlöses en nedbrytningsprocess där kvinnan anpassar sig efter utsattheten.19 

Våldet som partnern utövar börjar av kvinnan uppfattas som bekräftelser på hennes 

misslyckande. Hon delar således den uppfattning som mannen har om att upphovet till våldet 

är hennes fel.20 Samtidigt berättigar hon också mannens beteende genom att se det som ett 

befogat tillrättavisande och uttryck för omtanke.21 Ett för normaliseringsprocessen avgörande 

inslag är växlingen mellan våld och kärlek. Då förstärks det känslomässiga beroendet.22 

Kvinnan isoleras successivt genom anpassningen efter mannen, som begränsar hennes 

                                                
13 Ibid s. 91-95.  
14 Jasinski & Williams (1998) s. 50. 
15 Walker (2009) s. 91. 
16 Jasinski & Williams (1998) s. 18. 
17 Diesen & Diesen (2013) s. 312. 
18 Jasinski & Williams (1998) s. 16. 
19 Lundgren, Eva, Våldets normaliseringsprocess, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige 
(ROKS), Stockholm, 2004, [i fortsättningen: Lundgren (2004)], s. 49. 
20 Lundgren, Eva (red.), Slagen dam: mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige: en omfångsundersökning, 
Brottsoffermyndigheten, Umeå, 2001, [i fortsättningen: Lundgren, 2001, s. 17] 
21 Lundgren (2004) s. 50 f., Brå rapport 2014:8 s. 22. 
22 Lundgren (2004) s. 57. 
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kontakter med omgivningen. Kvinnan blir även mentalt isolerad då mannen utgör hennes enda 

referensram. Goda stunder tillmäts därför större vikt än det normaliserade våldet.23 

2.2.3 Våldets kontinuum 
Men våldets kontinuum åsyftas att samtliga fysiska, verbala och sexuella övergrepp som kan 

förekomma vid relationsvåld ska ses i ett sammanhang. Det innebär att alla former av 

könsrelaterat våld bör tas på allvar, och att händelserna inte bör rangordnas. Våldets 

kontinuum ger insikt i hur våldsutsatta kvinnor förminskar övergreppen, som enligt henne 

kunde varit allvarligare.24   

2.2.4 Hur man agerar som utsatt 
Våldets dynamik leder till en rad konsekvenser för kvinnornas agerande. Kvinnans syn på 

våldet påverkas i och med relationen till gärningsmannen25, vilket medför velande i mötet 

med rättsväsendet. Resultatet blir stundom bristande medverkan i brottsutredningen och 

bevissvårigheter.26 Kvinnan kan gå från att berätta om våldet till att ändra sin historia.27 

Utöver detta är skam kring vad andra ska tycka ett förhinder för henne att berätta om våldet. 

Skammen bottnar dels i ängslan över att utsattheten synliggör hennes otillräcklighet, och dels 

i att bli dömd för att hon stannat i relationen.28 Som resultat av isoleringen, betraktas 

misshandlaren som en form av trygghet vilket i brist av annat stöd ökar beroendet till 

honom.29 Socialt tillbakadragande och bristande beslutsförmåga utmärker inställningen.30 

Rädslan kvinnan hyser kan inte underskattas, tvärtom är den befogad.31 Samtidigt önskas ett 

slut på våldet.32  

                                                
23 Ibid. 54 ff., NCK, Våldets uttryck och mekanismer, http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/vald-i-nara-
relationer/valdets-uttryck-och-mekanismer/, hämtad den 2 maj 2017. 
24 Lundgren, 2001, s. 16 f. 
25 Ibid s. 18. 
26 Diesen & Diesen (2013) s. 306 f., Åklagarmyndighetens rapport, Tvångsmedelsanvändning och beslutsfrister 
m.m. vid vålds- och sexualbrott i nära relation och mot barn, 2010, s. 9. 
27 Ibid s. 313. 
28 Brännvall (2016)], s. 72 & 125. 
29 Lundgren (2004) s. 54, Jasinski & Williams (1998) s. 71, Brännvall (2016) s. 72. 
30 Lundgren (2004) s. 65, Jasinski & Williams (1998) s. 50 f. 
31 Diesen & Diesen (2013) s. 314, Jasinski & Williams (1998) s. 36. 
32 Brännvall (2016) s. 73. 
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3 Brottsutredningen 
3.1 Straffprocessens grundpelare 
Det allmänna har intresse av att utreda och lagföra förövare av brott33, men brottsutredningen 

ska samtidigt utföras med ledning av och med hänsyn till en rad grundläggande värden. I 

Lena Landströms avhandling beskrivs straffprocessens grundpelare i en uppdelning av 

principer, funktioner och ledstjärnor. De återspeglar värderingar som brottsutredningen 

bygger på.34 Utgångspunkten för redogörelsen baseras på Landströms uppdelning, då den är 

anpassad efter brottsutredningen.35 

3.1.1 Principer 
Vid brottsutredningen aktualiseras principer främst till hjälp vid tolkning och tillämpning av 

bestämmelser.36 Grundläggande principer för den brottsutredande verksamheten regleras i 

Regeringsformen (SFS 1974:152)37 1 kap. 9 §. Där anges att alla förvaltningsmyndigheter ska 

beakta allas likhet inför lagen och i sitt arbete iaktta saklighet och opartiskhet, vilket träffar 

åklagare och polis. Principerna som kan urskiljas är principen om likhet inför lagen samt 

objektivitetsprincipen.38   

Principen om likhet inför lagen ger uttryck för att lika situationer ska behandlas lika i 

rättstillämpningen. Rättstillämparen ska utgå från rättsreglerna som uppställs och i 

tillämpningen vara konsekvent.39  

Kravet på opartiskhet och saklighet ingår i objektivitetsprincipen40, som syftar till att 

säkerställa rättssäkerhet.41 Myndigheter får inte handla godtyckligt eller fatta beslut som 

                                                
33 Landström, Lena, Åklagaren som grindvakt: en rättsvetenskaplig studie av åklagarens befogenheter vid 
utredning och åtal av brott, Iustus, Diss. Umeå : Umeå universitet, Uppsala, 2011, [i fortsättningen: Landström 
(2011)], s. 16 & 62.  
34 Ibid s. 20 & 55. 
35 Ibid s. 42 f. 
36 Ibid s. 20 f. 
37 Förkortas härefter RF. 
38 Landström (2011) s. 59.  
39 Ibid s. 59, Hirschfeldt, Regeringsform (1974:152) kommentaren till 1 kap. 9 §, Lexino 2017-01-01, Karnov. 
40 Hirschfeldt, Regeringsform (1974:152) kommentaren till 1 kap. 9 §, Lexino 2017-01-01, Karnov. 
41 Åklagarmyndigheten, Bemötande av brottsoffer handbok, 2016, s. 14. 
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innebär särbehandling utan lagstöd.42 I 23 kap. 4 § 1 st. RB anges det även specifikt att 

objektivitetsprincipen ska prägla förundersökningen.43 

3.1.2 Funktioner  
Straffprocessen ska realisera straffhotet samt utgöra ett rättvist förfarande. Dessa två 

funktioner utgör de huvudsakliga syftena med straffprocessen44 och är mest aktuella för 

brottsutredningen. När de representerar motstående intressen får avvägningar göras.45 

Med den första funktionen, realisera straffhotet, åsyftas att brottsliga gärningar ska 

bekämpas.46 Den andra funktionen, rättvist förfarande, tar sikte på skydd för enskildas 

rättigheter under processen. Straffhotet ska endast realiseras under förutsättning att det sker 

mot den som faktiskt har begått brottet. Målsägandens rättigheter bör också bevaras.47 

3.1.3 Ledstjärnor   
Straffprocessens ledstjärnor är krav som ställs på en ändamålsenlig process. Fem ledstjärnor 

är utmärkande för straffprocessen vilken strävar efter att vara säker, snabb, billig, 

kostnadseffektiv och ingiva förtroende.48 Avseende fästs vidare vid kraven säkerhet, snabb 

och förtroende.  

För att uppnå säkerhet krävs att domstolen uppnår ett materiellt riktigt avgörande. Att 

processen ska vara snabb regleras i 23 kap. 4 § 2 st. RB rörande brottsutredningen, vilken ska 

bedrivas så skyndsamt som möjligt i förhållande till omständigheterna och läggas ned om det 

inte längre finns anledning att fullfölja.49 Till sist innebär kravet förtroende att processen ska 

upplevas som säker av såväl allmänheten som enskilda. Förtroende har betydelse för 

brottsutredningens effektivitet och enskildas medverkan.50  

                                                
42 Prop. 1973:90 s. 235, Landström (2011) s. 61. 
43 Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik & Pauli, Mikael, Rättegång. H. 5, 8., [rev. och utök.] uppl., Norstedt, 
Stockholm, 2011, [i fortsättningen: Ekelöf m.fl. (2011)], s 119, Landström (2011) s. 62. 
44 Landström (2011) s. 43. 
45 Ibid s. 49. 
46 Ibid s. 44 f. 
47 Ibid s. 48. 
48 Ibid s. 68-71. 
49 Åklagarmyndigheten, Bemötande av brottsoffer handbok, 2016, s. 14. 
50 Landström (2011) s. 71, Åklagarmyndigheten, Bemötande av brottsoffer handbok, 2016, s. 8. 
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3.2 Bemötande av brottsoffer 
3.2.1 Polis och åklagare 
Brottsoffrens första möte med rättsväsendet är vanligtvis med polis och åklagare. Under 

förundersökningen har dem informationsskyldighet gentemot brottsoffret vilket främst 

regleras i 13 a-e § förundersökningskungörelsen. Upplysningar ska lämnas kring exempelvis 

enskilt anspråk, ersättning, handläggningen, möjlighet till målsägandebiträde, stödperson, 

kontaktförbud, misstänkts frihetsberövande samt åtalsbeslut.51 Brottsoffret ska bemötas 

professionellt, vilket består i att ge information som tillgodoser brottsoffrets behov samt visa 

respekt och förståelse. Brottsoffer bör ges kontinuerligt stöd under brottsutredningen. För 

trygghet i kontakten erfordras kunskap om offergruppers situation och behov.52 

Kontaktinformation till kvinnojour, brottsofferjour eller socialtjänst kan förmedlas. Även 

upplysningar om trygghetsåtgärder kan lämnas. Polis och åklagare bör anpassa kontakten 

efter den enskildes behov.53 Objektivitetsprincipen står inte i strid med gott bemötande.54  

3.2.2 Socialtjänst 
Att någon utsatts för brott behöver inte innebära att socialtjänsten kopplas in, men i den mån 

socialtjänsten bistår brottsoffret kan insatserna ha betydelse för bemötande.55 Till 

socialtjänstens uppgifter hör att stödja och hjälpa den som blivit utsatt för våld av närstående. 

Detta regleras i Socialtjänstlagen (2001:453)56 5 kap. 11 § 2 st. Bestämmelsen är inte av 

rättighetskaraktär, men rätt till insatser kan föreligga enligt 4 kap. 1 § SoL.57 Kommunerna 

bär det yttersta ansvaret för att stödinsatserna ges.58 Stödet kan bestå av skyddat boende, 

ekonomiskt stöd, praktiskt stöd eller stödsamtal.59 Behovet varierar mellan våldsutsatta 

kvinnor.60 Socialtjänsten bör utreda kvinnans behov samt göra en riskbedömning.61 För 

                                                
51 Fredriksson & Malm (2012) s. 41. 
52 Åklagarmyndigheten, Bemötande av brottsoffer handbok, 2016, s. 8, Rikspolisstyrelsen, Brott i nära 
relationer Handbok, 2009, s. 17. 
53 Fredriksson & Malm (2012) s. 37 & 42 f. 
54 Åklagarmyndigheten, Bemötande av brottsoffer handbok, 2016, s. 14 f. 
55 Clevesköld, Socialtjänstlag (2001:453) kommentaren till 5 kap. 11 §, not 145, Karnov, Ekström, Veronica, Det 
besvärliga våldet: Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer, Linköpings universitet, 
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköping, 2016, [i fortsättningen: Ekström (2016)], s. 48. 
56 Förkortas härefter SoL. 
57 Lundgren, Lars, Sunesson, Per-Anders & Thunved, Anders, Nya sociallagarna: med kommentarer i lydelsen 
den 1 januari 2017, Trettionde upplagan, 2017, [i fortsättningen: Lundgren m.fl. (2017)], s. 158. (kommentaren 
till 5 kap. 11 § SoL). 
58 Lundgren m.fl. (2017) s. 157 f. (kommentaren till 5 kap. 11 § SoL). 
59 3 kap. 1 § SoL, 4 kap. 1 § SoL, 7 kap. 1 § SOSFS 2014:4., 7 kap. 1 § tillhörande allmänna råd SOSFS 2014:4, 
Lundgren m.fl. (2017) s. 158 f. (kommentaren till 5 kap. 11 § SoL), SOU 2006:65 s. 103 f. 
60 Lundgren m.fl. (2017) s. 159 (kommentaren till 5 kap. 11 § SoL), Ekström (2016) s. 48. 
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riskbedömningen används bedömningsmetoden FREDA. Ärenden som innehar hög risk ges 

fler insatser från socialtjänsten.62 Socialtjänsten kan samverka med Polismyndigheten om 

brottsoffret behöver skydd eller vill upprätta anmälan.63 

Får våldsutsatta kvinnor socialt stöd, kan det motivera dem att genomgå rättsprocessen.64 

Dock har endast få våldsutsatta kvinnor kontakt med socialtjänsten65, och flertalet av dem 

beskriver erfarenheten som negativ.66 Emellanåt råder brist på tillgång till insatser, och då kan 

inte heller erbjudas stöd.67 Det behövs även ökad kunskap om våldet. Påpekas bör dock att 

många av de våldsutsatta som mottagit insatser är nöjda.68 

3.3 Utredningsåtgärder 
3.3.1 Rollfördelning mellan polis och åklagare  
Vid brott av enkel beskaffenhet är polis förundersökningsledare och annars åklagare.69 

Betydelsen av vem som är förundersökningsledare består i att denne ansvarar för utredningen 

och vilka utredningsåtgärder som vidtas. Det är vanligen åklagare som agerar 

förundersökningsledare vid våld i nära relationer.70 Denne ger direktiv till biträdande 

polismän om att företa utredningsåtgärder. Vad gäller tvångsmedel och åtal beslutar åklagaren 

om dessa.71 Åklagaren ska även se till att utredningen är tillräckligt omfattande samt når 

acceptabel nivå.72 

Den underlydande styrkan består av polis som utför utredningsarbetet. Polisen som håller 

förhör kallas förhörsledare.73 Enligt Ekelöf tycks förhörsledaren ges alltmer inflytande i och 

ansvar för utredningen. Det kan indikera att polisutredningen får ytterligare tyngd i 

straffprocessen.74 

                                                                                                                                                   
61 5 kap. tillhörande allmänna råd SOSFS 2014:4. 
62 Ekström (2016) s. 54, Socialstyrelsen, Manual för FREDA: standardiserade bedömningsmetoder för 
socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer, Stockholm, 2014. 
63 Socialstyrelsen, Våld: handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvården arbete med våld i nära 
relationer, [Ny utg.], Stockholm, 2016, [i fortsättningen: Socialstyrelsens handbok, 2016], s. 60 f. 
64 Ekström (2016) s. 48, Brännvall (2016) s. 78. 
65 Brå rapport 2014:8 s. 81 f., SOU 2006:65 s. 219. 
66 Ekström (2016) s. 48. 
67 Ibid s. 107, SOU 2006:65 s.104. 
68 Ekström (2016) s. 52.  
69 23 kap. 3 § RB, SOU 1992:61 Del A s. 271. 
70 6 § 1 st. 1 p. ÅFS 2005:9, 6 § 1 p. RPSFS 2014:5. 
71 Ekelöf m.fl. (2011) s. 115. 
72 Ibid s. 150, Landström (2011) s. 64.  
73 Ekelöf m.fl. (2011) s. 115 f.  
74 Ibid s. 118 f. 
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3.3.2 Polis och åklagares riktlinjer vid våld i nära relation 
Vid våld i nära relation läggs det i polis och åklagares olika metodstöd mycket fokus på 

brottsutredningens initiala skede. Det är avgörande att tidigt insamla bevisning och tillsätta 

stödinsatser.75 Den våldsutsatta har inledningsvis motivation att medverka, men denna 

inställning riskerar att avta med tiden.76 Därför bör bevissäkring som kräver brottsoffrets 

medverkan i form av förhör, dokumentation, journalanteckningar och rättsintyg göras direkt. 

Utsikterna att erhålla brottsoffrets medgivande för dessa är då som godast.77  

Offer för våld i nära relation behöver omfattande stöd.78 Att målsägandebiträde förordnas 

tidigt har därför stor betydelse för brottets uppklarande.79 Bevissvårigheter förkommer vid 

dessa ärenden, varför stödbevisning är viktig.80 Brottsoffret tillfrågas av denna anledning om 

andra känner till våldshändelserna, har sett skadorna eller annars har dokumenterat dem.81 

Vi ingripande på brottsplatsen kan åklagare behöva kontaktas när direktiv eller tvångsmedel 

krävs. På grund av recidiv- och kollusionsfara bör gärningsmannen anhållas. Polis ska 

upprätta händelserapport rörande egna iakttagelser.82 Åklagare bör kontrollera om den 

misstänkte cirkulerat i tidigare nedlagd förundersökning.83 För riskanalys vid relationsvåld 

används SARA-formuläret. Denna avgör brottsoffrets skyddsbehov.84 Är det aktuellt att 

ansöka om kontaktförbud85, bör brottsoffret informeras om detta.86  

Vill den våldsutsatta inte längre medverka ska skälen för detta följas upp. Brottsoffret bör 

kallas personligen att höras. Ståndpunkten kan förändras genom skyddsåtgärder eller 
                                                
75 Åklagarmyndigheten, Bemötande av brottsoffer handbok, 2016, s. 9, Åklagarmyndigheten, Handläggning av 
fridskränkningsbrotten handbok, 2016, s. 15, Åklagarmyndigheten & Polismyndigheten, Utredning av brott mot 
barn, våld i nära relation och sexualbrott mot vuxna. Checklistor för polis och åklagare för ett utvecklat bästa 
arbetssätt, 2017, [i fortsättningen: Checklistor för polis och åklagare, 2017], s. 11-13 & 31, Diesen & Diesen 
(2013) s. 310, Fredriksson & Malm (2012) s. 36. 
76 Brå rapport 2008:25 s. 36. 
77 Åklagarmyndigheten, Handläggning av fridskränkningsbrotten handbok, 2016, s. 16 f., Rikspolisstyrelsen, 
Brott i nära relationer Handbok, 2009, s. 24-30 & 40. 
78 Fredriksson & Malm (2012) s. 43. 
79 Åklagarmyndigheten, Bemötande av brottsoffer handbok, 2016, s. 9, Diesen & Diesen (2013) s. 307. 
80 Åklagarmyndigheten, Handläggning av fridskränkningsbrotten handbok, 2016, s. 15. 
81 Checklistor för polis och åklagare, 2017, s. 35, Åklagarmyndigheten, Handläggning av fridskränkningsbrotten 
handbok, 2016, s. 20, Rikspolisstyrelsen, Brott i nära relationer Handbok, 2009, s. 46. 
82 Checklistor för polis och åklagare, 2017, s. 12 f., Åklagarmyndigheten, Handläggning av 
fridskränkningsbrotten handbok, 2016, s. 15 & 17 f. 
83 Checklistor för polis och åklagare, 2017, s. 34, Åklagarmyndigheten, Handläggning av fridskränkningsbrotten 
handbok, 2016, s 31, Rikspolisstyrelsen, Brott i nära relationer Handbok, 2009, s. 37. 
84 Diesen & Diesen (2013) s. 311, Rikspolisstyrelsen, Brott i nära relationer Handbok, 2009, s. 58 ff. 
85 Se lag (1988:688) om kontaktförbud. 
86 Åklagarmyndigheten, Handläggning av fridskränkningsbrotten handbok, 2016, s 42, Rikspolisstyrelsen, Brott 
i nära relationer Handbok, 2009, s 62 f., Åklagarmyndigheten, Kontaktförbud Handbok, 2016, s. 7 & 26, 
Rikspolisstyrelsen, Inspektionsrapport 2010:9, s. 61, Diesen & Diesen (2013) s. 330. 
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förbättrad social situation. Då medverkan uteblir ska åklagaren värdera bevisningen och 

överväga om brott ändå kan styrkas. Målsägandens önskan att ”dra tillbaka anmälan” ska inte 

bifallas. Dessa brott faller under allmänt åtal varför utredning fullföljs oberoende av 

angivelse.87 

3.4 Förundersökning 
3.4.1 Förundersökningens syften  
Förundersökningen tjänar två centrala syften. Det första är att utröna om brott begåtts, vem 

som skäligen kan misstänkas samt införskaffa tillräcklig bevisning för att avgöra åtalsfrågan. 

Det andra är att bereda målet så det kan presenteras i ett sammanhang vid huvudförhandling.88 

Ett ytterligare syfte är möjliggörande för den misstänkte att få inblick i bevismaterialet.89  

3.4.2 Förundersökningsplikt 

Av första stycket 23 kap. 1 § RB framgår att förundersökning skall inledas så snart det finns 

anledning att anta att brott under allmänt åtal har begåtts. Förundersökningsplikten är i princip 

absolut.90 Då det ligger ”inom det rimligas gräns” att utredning leder till uppklarning inträder 

skyldigheten att inleda förundersökning.91 Tröskeln för att inleda en förundersökning är låg, 

det krävs endast en misstanke om att ett konkret brott förövats. Misstanken ska grunda sig på 

ett bevisfaktum, varför allmän misstanke inte räcker.92 Alla brott hör under allmänt åtal om 

annat inte anges.93 Det finns två möjliga vägar för en förundersökning att avslutas: genom 

nedläggande, eller genom beslut i åtalsfrågan.94 

3.4.3 Undantag från förundersökningsplikten och 
förundersöknings nedläggande 

Undantag från förundersökningsplikten kan enligt 23 kap. 1 § andra stycket göras om det är 

uppenbart att brottet inte går att utreda. I dessa fall behöver förundersökning inte inledas, och 
                                                
87 Checklistor för polis och åklagare, 2017, s. 35 f., Åklagarmyndigheten, Handläggning av 
fridskränkningsbrotten handbok, 2016, s. 29 f., Rikspolisstyrelsen, Brott i nära relationer Handbok, 2009, s. 42 
f., Diesen & Diesen (2013) s. 306 f. & 311.  
88 23 kap. 2 § RB, SOU 1992:61 Del A s. 269, SOU 1938:44 s. 30, Löfmarck, Madeleine (red.), 
Åtalsunderlåtelse: processekonomi och absolut åtalsplikt, Juristförl., Examensarbete, Stockholm, 1986, [i 
fortsättningen: Löfmarck (1986)], s. 187. 
89 Löfmarck (1986) s. 187, SOU 1992:61 Del A s. 269, Ekelöf (2011) s. 107. 
90 SOU 1992:61 Del A s. 271, prop. 1994/95:23 s. 86, Landström (2011) s. 144 f. 
91 SOU 1992:61 Del A s. 185 f. 
92 Fitger m.fl., Rättegångsbalken m.m., kommentar till 23 kap. 1 § RB i Zeteo, Ekelöf (2011) s. 109. 
93 20 kap. 2 § 1 st. och 20 kap. 3 § 1 st. RB. 
94 SOU 1938:44 s. 32, Fredriksson och Malm (2012) s. 29. 
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redan inledd förundersökning kan under samma förutsättningar läggas ned. Undantaget får 

dock inte tillämpas på grund av hög arbetsbelastning.95 Ärenden som undantaget kan 

tillämpas för är exempelvis när spaningsuppslag saknas eller vissa situationer då brottet i 

praktiken inte anses kunna utredas, som när den misstänkte avvikit. I motiven påtalas att även 

verkligheten sätter gränser för hur mycket insatser som kan uträttas. Med att brott inte kan 

utredas åsyftas i dessa situationer ett mellanting bland när fortsatt utredning inte är praktiskt 

möjlig och då utredningsåtgärderna inte är ansträngda. Bedömningen ska utgå från det 

enskilda fallet.96  

Förundersökning behöver vidare inte inledas i vissa fall av processekonomiska skäl, då det 

redan finns förutsättningar för att lägga ned förundersökningen. Detta kallas 

förundersökningsbegränsning vilket regleras i 23 kap. 4 a § RB, och tillämpas endast under 

förutsättning att inte något väsentligt allmänt eller enskilt intresse åsidosätts.97 

De vanligaste orsakerna till förundersöknings nedläggande lär vara upphörd misstanke samt 

att utredningsmöjligheterna tömts ut i förening med att bevisningen inte räcker för åtal.98 

Undantagen från utredningsplikten är inte ämnade att tillämpas vid misshandelsbrott mot 

kvinnor.99  

3.5 Åtal 
3.5.1 Det allmänna åtalets syfte 
Vid rättegångsbalkens tillkomst betraktades brott som en kränkning av rättsordningen, vilket 

det för samhället var angeläget att ingripa mot. Det ansågs lämpligast att åklagare skulle 

väcka åtal.100 Än idag är uppfattningen att det är samhällets uppgift att beivra brott, vari ett 

ansvar gentemot brottsoffer ingår. Åtalets främsta syfte är realisera straffhotet, så att kravet på 

rättstrygghet uppfylls och de grundläggande rättigheterna kan upprätthållas.101  

                                                
95 Prop. 1994/95:23, s 118.  
96 Löfmarck (1986) s. 51, Prop. 1994/95:23 sida 95 f., Fitger m.fl., Rättegångsbalken m.m., kommentar till 23 
kap. 1 § RB, Zeteo. 
97 Fitger m.fl., Rättegångsbalken m.m., kommentar till 23 kap. 4 a § RB, Zeteo, Ekelöf m.fl. (2011) s. 150 f. 
98 Lindberg, Rättegångsbalk (1942:740) kommentaren till 23 kap. 4 § 2 stycket, not 689, Karnov.   
99 Landström, Lena, Åtalsplikt och utredningsskyldighet vid övergrepp mot kvinnor och barn. I Andersson, 
Simon & Lainpelto, Katrin (red.), Festskrift till Christian Diesen, 1. uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, [i 
fortsättningen: Landström (2014)], s. 110 f. & 116. 
100 Landström (2014) s. 99. 
101 Landström (2011) s. 16, 55 f. & 62. 
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3.5.2 Åtalsplikten 
För brott som hör under allmänt åtal råder absolut åtalsplikt.102 Det stadgas i 20 kap. 6 § RB. 

Tillräckliga skäl för allmänt åtal föreligger när gärningen utgör ett brott, och målets bevisning 

räcker för fällande dom. Av detta följer också att åtal inte ska väckas när brott inte kan 

styrkas.103 Åklagaren har vid beslut om åtal att göra en bedömning dels i rättsfrågan, och dels 

i sakfrågan. Vad gäller sakfrågan utgår bedömningen från bevisningens styrka och 

tillräcklighet.104 Plikt att åtala inträder först då åklagaren på objektiva grunder kan motse den 

misstänktes sakfällande. Vidare ska skälen mot den misstänkte vara starkare än sannolika.105 I 

svårbedömda fall för rättsfrågan, där lika mycket talar för som emot att handlingen utgör ett 

brott, föreligger plikt att åtala.106  

3.5.3 Åtalspliktens undantag  
Det finns vissa undantag till den absoluta åtalsplikten som medför att åklagare trots tillräcklig 

bevisning får besluta att underlåta åtal. Åtalsunderlåtelse107 får endast meddelas under 

förutsättning att något väsentligt allmänt eller enskilt intresse ej åsidosätts.108 Det bör dock 

understrykas att åtalsunderlåtelse normalt inte aktualiseras vid grovt kränkande brott, såsom 

kvinnomisshandel.109 Utöver nämnda undantag från åtalsplikten finns även bestämmelser om 

åtalsprövning för vissa situationer som stadgas i brottsbalken110, i vilka en 

lämplighetsprövning görs.111 

Det har i litteraturen diskuterats om det i själva verket råder en relativ åtalsplikt samt vilken 

åtalsplikt som bör gälla112 mycket på grund åtalspliktens undantag.113 Då sådana undantag inte 

aktualiseras vid våld i nära relationer kommer detta alternativa synsätt inte att beröras närmare. 

                                                
102 Landström (2011) s. 65 & s. 221, SOU 1938:44 s. 256 f. 
103 Elwing, Carl M., Tillräckliga skäl: studier över förutsättningarna för allmänt åtal, Gleerup, Diss. Lund: 
Univ., Lund, 1960, [i fortsättningen: Elwing (1960)], s. 23, Landström (2011) s. 222, Ekelöf m.fl. (2011) s. 155, 
SOU 1938:44 s. 257. 
104 Ekelöf m.fl. (2011) s. 159 f. 
105 NJA II 1943 s. 258 f., Ekelöf m.fl. (2011) s. 161. 
106 Ekelöf m.fl. (2011) s. 161 f. 
107 Se 20 kap. 7 § RB och lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. 
108 Löfmarck (1986), s. 20, Landström (2011), s. 193. 
109 Landström (2011), s. 196. 
110 Se exempelvis 3 kap. 8 §, 4 kap. 6, 7 och 9 §§, 6 kap. 1-2 §§, 8 kap. 13 § & 12 kap. 6 § BrB. 
111 Löfmarck (1986), s. 20, Landström (2011), s. 193. 
112 Elwing (1960) s. 24 som hänvisar till Stephan Hurwitz, Löfmarck (1986) s. 24 f., SOU 1992:61 del A s. 148 
& 159, SOU 1926:32 D. 2 s. 35, prop. 1994/95:23 s. 86 f. 
113 Landström (2011) s. 65 f. 
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3.6 Våldsutsatta kvinnors inställning till 
brottsutredningen 

Det kan konstateras kvinnor utsatta för relationsvåld inte har så högt förtroende för 

rättsväsendet. I BRÅs rapport på ämnet från 2009 upplevde 60 procent av offren att de haft 

positiva erfarenheter vid kontakt med polisen, och vart fjärde offer var missnöjd.114 En möjlig 

förbättring i detta hänseende kan vara att förbättra informationsutbytet till brottsoffer vid våld 

i nära relation.115 Vissa av dem tror inte att polisen kan åtgärda deras problem, vilket kan 

indikera brist på förtroende116 men också bero på att annan lösning önskas. Våldsutsatta 

kvinnors huvudsakliga syfte med att inleda rättsprocessen är att förbättra sin situation. Ibland 

görs anmälan mer som en markering mot partnern snarare än med avsikt att få denne fälld.117  

3.7 Faktorer som har betydelse för att 
relationsvåldsärenden uppklaras 

Fyra faktorer framhålls som viktigast för personuppklaring vid våld i nära relation: stödbevis 

från vittne, målsägandens deltagande i utredningen, dokumenterade skador och att den 

misstänkte erkänner. Föreligger dessa stiger chansen för åtal. Vad polis och åklagare kan göra 

för att säkerställa att omständigheterna är för handen stämmer överens med deras riktlinjer, 

och bygger på bevissäkring i utredningens tidiga skede samt att dokumentera skador och 

förhör med videoinspelning.118 Utöver dessa kan man diskutera åtgärder som ökar 

målsägandens vilja att medverka, såsom bemötande och stödinsatser.119 Frihetsberövande är 

också en faktor som ökar utsikterna för åtal.120  

Vidare kan rubriceringen grov kvinnofridskränkning vid anmälan påverka brottsutredningen 

positivt. Det beror troligtvis på att brottstypen prioriteras.121 Rättsväsendet officiella hållning 

                                                
114 Brå rapport 2009:12 s. 8 & 39. 
115 Ibid s. 17 f., Brå rapport 2008:25 s. 67 & 69, SOU 2006:65 s. 222. 
116 Brå rapport 2009:12 s. 47 f., Brännvall (2016) s. 72. 
117 Brå rapport 2009:12 s. 17, Brå rapport 2008:25 s. 10, Diesen & Diesen (2013) s. 317. 
118 Brå rapport 2008:25 s. 35-39, Åklagarmyndigheten, Handläggning av fridskränkningsbrotten handbok, 2016, 
s. 16. 
119 Diesen & Diesen (2013) s. 316 f. & s. 330, Brå rapport 2008:25 s. 36, Rikspolisstyrelsen, Inspektionsrapport 
2010:9, s. 57, Veronica, Relationsvåldscentum ur ett brottsutredande perspektiv: Om betydelse av stöd till 
våldsutsatta kvinnor i samband med polisens brottsutredande arbete, Ersta Sköndal högskola arbetsrapportserie, 
2012, [i fortsättningen: Ekström (2012)], Ekström (2012) s. 34. 
120 Diesen & Diesen (2013) s. 331, Ekström (2012) s 30.  
121 Diesen & Diesen (2013) s. 308 & 331, Scheffer Lindgren, Maria, "Från himlen rakt ner i helvetet": från 
uppbrott till rättsprocess vid mäns våld mot kvinnor i nära relationer, Fakulteten för samhälls och 
livsvetenskaper, Folkhälsovetenskap, Karlstads universitet, Karlstad, 2009, [i 
fortsättningen: Scheffer Lindgren (2009)], s. 68. 
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är att relationsvåld betraktas som ett prioriterat brott, men samtidigt har polisen begränsade 

förutsättningar att fullfölja prioriteringen som i praktiken därför blir verkningslös.122 

Landström anför att det kan finnas ett behov av att göra prioriteringar mellan brottstyper. De 

förutsättningar under vilka man idag kan avstå från brottsutredning och åtal är inte de enda 

som används i praktiken, utan det görs också i det dolda genom prioriteringar som sveps in i 

beslutsmotiveringar vilket i sig inte är tillåtet. Landström menar att prioriteringar är 

nödvändiga och istället borde göras öppet, så insyn ges och bidrar till att diskussion kan föras 

kring vilka områden som förtjänar mer resurser. För relationsvåld hade en sådan lösning 

kunnat medföra att mer omfattande resurser läggs på utredningen.123  

3.8 Brister i utredningar av våld i nära relation 
Bristfälligt bemötande av behov och dåliga attityder förekommer vid myndighetspersoners 

möte med offer för relationsvåld, och trots att majoriteten av de våldsutsatta är nöjda med sina 

kontakter med polisen är det en inte obetydlig andel som uttrycker besvikelse.124 

Informationsutbytet och kommunikationen med brottsoffren är många gånger 

otillfredsställande.125 Vidare bör kompetensen kring relationsvåld förbättras hos 

jourgrupper.126 Överlag förordnas målsägandebiträde och kontaktförbud i för liten 

utsträckning.127 Flertalet våldsutsatta i nära relation uppger att deras behov av stöd inte har 

tillgodosetts.128  

Trots goda metodstöd för bevissäkring påträffas brister även här. Förhör videofilmas sällan.129 

I många fall förhörs aldrig den misstänkte.130 Till följd av resurs- och tidsbrist blir ibland de 

inledande utredningsåtgärderna lidande. Riskbedömning utförs inte alltid, vilket är ytterst 

angeläget vid relationsvåld.131 

                                                
122 Brännvall (2016) s. 77, Weinehall, Katarina, Mäns våld mot kvinnor i nära relationer Polisens hantering av 
en brottslig handling, Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen Nr 85, Umeå universitet, Umeå, 
2011, s. 39. 
123 Landström (2014) s.116 f. 
124 Brå rapport 2009:12 s. 9 & 39, Rikspolisstyrelsen, Inspektionsrapport 2010:9, s. 52, Diesen & Diesen (2013) 
s. 316, Brännvall (2016) s. 69. 
125 Brå rapport 2009:12 s. 17, Diesen & Diesen (2013) s. 312.  
126 Rikspolisstyrelsen, Inspektionsrapport 2010:9, s. 51. 
127 Diesen & Diesen (2013) s. 309, Scheffer Lindgren (2009) s. 63 
128 Brå rapport 2009:12 s. 9. 
129 Diesen & Diesen (2013) s. 310.  
130 Scheffer Lindgren (2009) s. 69. 
131 Rikspolisstyrelsen, Inspektionsrapport 2010:9, s. 54 f., Scheffer Lindgren (2009) s. 66.  
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Offrets ovilja att medverka tillmäts stor betydelse i brottsutredningen. Ibland godtas också 

offrets önskan att återta anmälan.132 När den våldsutsatta kvinnan uttrycker att hon inte längre 

vill medverka, finns en klar benägenhet att lägga ned ärendet med beslutsmotiveringen att 

brott ej kan styrkas. Detta sker oberoende av om bevisningens styrka är tillräcklig för åtal 

eller inte.133  

 
 

                                                
132 Diesen & Diesen (2013) s. 306, Scheffer Lindgren (2009) s. 69. 
133 Diesen & Diesen (2013) s. 307 & 311, Ekström (2012) s. 4. 
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4 Analys 
I framställningen identifieras främst två problem som uppstår i brottsutredningen vid våld i 

nära relation, vilka kommer att vara fokus för analysen; att bevisningen inte är tillräcklig för 

åtal134, och att ärenden läggs ned trots tillräcklig bevisning.135 

Vid våld i nära relation möter man nedbrutna offer som är tveksamma i ställningen mot 

våldet. Inledningsvis framgår det att polis och åklagare kan fylla en viktig roll för att motivera 

personen att fullfölja brottsutredningen. Det finns kunskap kring vad som behöver göras i 

denna fråga, och de metodstöd som åklagare och polis använder sig av stämmer väl överens 

med de behov som våldsutsatta kvinnor har. Bristerna som påträffas i utredningar av våld i 

nära relation får istället hänföras till att kunskapen inte förmedlas på ett tillfredsställande sätt, 

eller att den rentav inte efterlevs - varför en möjlig förbättring i detta hänseende är att 

tillförsäkra att metodstöden följs. Med åtalsplikten följer utredningsskyldighet. Mycket sägs 

inte om när utredningsskyldigheten uppfylls, mer än att förundersökningsplikt uppstår då det 

framstår som rimligt att utredning leder till uppklarning. Det som närmast beskriver de krav 

som ställs på brottsutredningen är förundersökningsledarens ansvar, vilket består i att se till 

att utredningen är tillräckligt omfattande samt når acceptabel nivå. Ett rimligt antagande borde 

vara att utredningen i relationsvåld blir tillräckligt omfattande först när metodstöden åtföljs, 

eftersom de utgör underförstådda krav dels för bevissäkringen i dessa mål, och dels för att 

motivera brottsoffrets medverkan. Jag menar därför att utredningsskyldigheten brister vid 

våld i nära relation, och att ämnets speciella karaktär är i behov av att metodstöden utgör krav 

på utredningsarbetet snarare än riktlinjer. Huruvida brott inte kan utredas ska vidare bedömas 

i varje enskilt fall, och det framgår att tendensen är att rutinmässigt lägga ned 

förundersökningen när offret inte vill medverka. Ett rimligt ifrågasättande i detta avseende är 

därför om en sådan bedömning verkligen sker i varje fall, speciellt mot bakgrund av att det 

kan ifrågasättas om utredningsskyldigheten verkligen uppfylls. För att kunna dra slutsatsen att 

brott inte kan utredas, förutsätts nämligen enligt detta synsätt att metodstöden faktiskt använts 

- först då har åklagaren fullgjort sitt ansvar och sett till att utredningen är tillräckligt 

omfattande.  

Det andra problemet är att ärenden läggs ned trots tillräcklig bevisning. Den officiella 

hållningen är att relationsvåld prioriteras i rättskipningen, något som motsägs av de faktiska 

                                                
134 Jmf. avsnitt 3.5.2 & 3.8. 
135 Se avsnitt 3.8. 
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möjligheter som myndigheterna har att utreda brotten. Rubriceringen grov 

kvinnofridskränkning har visats medföra bättre utredningar, men förefaller inte att räcka som 

lösning då målet borde vara att höja kvaliteten på förundersökningar i alla ärenden av våld i 

nära relation. Prioriteringar mellan brottstyper har idag inget rättsligt stöd, men görs likväl 

indirekt genom åklagares beslut. En förändring i detta hänseende hade därför endast inneburit 

att frågan om vilka prioriteringar som får göras blir föremål för offentlig diskussion. 

Våldsutsatta kvinnors vilja att medverka tillmäts avgörande betydelse för brottsutredningens 

fortgående, även om bevisningen i vissa fall ändå är tillräcklig, vilket enligt min mening kan 

indikera att relationsvåld enbart anses prioriterat i processen fram tills offret är motstridigt. 

Lagtexten är inte ämnad att ge utrymme för bortprioriteringar av denna karaktär, där man 

underlåter utredning och åtal för att offret har svårigheter att medverka. Processekonomiska 

skäl vägs in i bedömningen som är inte är menade att göras. Att rättsapparatens reaktion mot 

brottsoffrets inställning är att lägga ned, tyder på genomgående brister i tolkningen av 

rättsreglerna som inte är ändamålsenliga. Möjligtvis grundar det sig i att relationer uppfattas 

som en privat angelägenhet, när inställningen istället borde vara att brottsliga gärningar är 

samhällets angelägenhet. Ur rättsäkerhetssynpunkt förefaller det självklart att brott ska beivras 

oberoende av vem som utför dem, i enlighet med principen om likhet inför lagen. I ett system 

där prioriteringar tillåts och görs öppet för insyn kan inte prioriteringar av nyss nämnda slag 

göras. Samtidigt finns möjligheten att våld i nära relation anses nödvändigt att prioritera och 

ges mer resurser. 

Sammanfattningsvis brister polis och åklagare i arbetet med att tillförsäkra en tillräckligt 

omfattande utredning när de frångår sina metodstöd136, vilket bör likställas med att de inte 

fullgör sin utredningsskyldighet. Det ter sig vidare märkligt att brotten per automatik inte 

anses kunna utredas eller styrkas när brottsoffret meddelar att denne inte vill medverka. 

Bedömningen av huruvida brott kan styrkas uteblir, vilket inte är i enlighet med rättsreglerna 

för hur avsteg från brottsutredning och åtal får göras. Rättstillämpningen blir då inkonsekvent. 

De luckor i brottsutredningen vid våld i nära relation som nu identifierats, medför att 

rättsordningen brister i sin uppgift att realisera straffhotet. Detta går ut över våldsutsatta 

kvinnors rättstrygghet.  Brottsutredningens effektivitet kan ifrågasättas och förtroendet för 

rättsväsendet sjunker. 

                                                
136 Jmf. avsnitt 3.3.2 & 3.8. 
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