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Summary 

The violence that men exercise against women is a structural phenomenon 

in society. The violence is a result of power structures, by which the man is 

superior to the woman. This violence is usually termed "sexualised 

violence" because it relates to sexuality and power relations. 

The female victim who has been subjected to domestic violence encounter 

conceptions of gender and of ideal victims. The conceptions relating to 

gender are based on the separation of the genders and the hierarchy. The 

separation of the genders means that what is female and what is male, is 

separated. Qualities are assigned to the genders, and the genders are 

expected to act in accordance with the qualities. The hierarchy means that 

the male qualities are valued as the norm, while the female qualities are 

perceived as deviant traits. Thus, the hierarchy regulates that the man is 

superior to the woman. These conceptions are reproduced on different 

levels, forming an invisible but detailed contract in society, that regulates 

how men and women should act individually and in relation to each other. 

The ideal victim is a victim who easily obtains an absolute and legitimate 

status as a victim. This conception requires the victim to be weak, to be in a 

place that they cannot be criticised for and to be engaged in respectful 

activities when the violence is exercised. In addition, the offender must be a 

stranger who is evil and strong. However, the female victim is positioned in 

a grey area within this theory, and sometimes she is not able to obtain the 

status of a victim. 

Conceptions of gender and victims in society, further affect the judicial 

system. These conceptions are constituted both in the legislative process and 

in judgements of the courts. 
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Sammanfattning 

Det våld som män utövar mot kvinnor är en strukturell företeelse i 

samhället. Våldet beror på maktstrukturer, varigenom mannen är överordnad 

kvinnan. Detta våld brukar benämnas ”sexualiserat våld”, eftersom det 

relaterar till sexualitet och maktförhållanden.  

Det kvinnliga brottsoffret som utsätts för våld i en nära relation, bemöter 

föreställningar om kön och om ideala brottsoffer. De föreställningar som 

avser kön grundar sig i isärhållandet och i hierarkin. Isärhållandet innebär 

att det som är kvinnligt och manligt hålls isär. Egenskaper tilldelas könen 

och könen förväntas agera efter egenskaperna. Hierarkin innebär att de 

egenskaper som är manliga värderas som normen, medan de kvinnliga 

egenskaperna betraktas som avvikande. Hierarkin innebär således att 

mannen är överordnad kvinnan. Dessa föreställningar reproduceras på olika 

nivåer och utgör ett osynligt kontrakt i samhället som detaljerat reglerar hur 

män och kvinnor ska agera enskilt samt gentemot varandra.  

Ett idealt brottsoffer är ett offer som enklast uppnår en absolut och legitim 

status som offer. Denna föreställning ställer krav på att offret ska vara svagt, 

befinna sig på en plats som hen inte kan beskyllas för att befinna sig på och 

att hen ska vara sysselsatt med en respektabel aktivitet när våldet utövas. 

Därutöver ska gärningsmannen vara en ond och stark främling. Det 

kvinnliga våldsoffret befinner sig emellertid i en gråzon inom denna teori 

och uppnår ibland inte status som brottsoffer.  

Föreställningar om kön och om brottsoffer som råder i samhället påverkar 

även rättsväsendet. Dessa föreställningar kan påvisas både i 

lagstiftningsprocessen och i domstolsavgöranden. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Ämnesvalet till denna uppsats gjordes för att synliggöra kvinnliga 

brottsoffer som utsätts för våld i en nära relation, eftersom mäns våld mot 

kvinnor utgör en strukturell företeelse i samhället.1 

Denna uppsats avser att behandla 4 kap. 4a § i brottsbalken (1962:700), med 

fokus på andra stycket i bestämmelsen, som avser grov 

kvinnofridskränkning. Uppsatsen bygger på en analys kring föreställningar 

som lagstiftaren respektive rättstillämparen eventuellt har avseende 

brottsoffer samt föreställningar om kön.  

 

1.2 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med denna kandidatuppsats är att sätta det kvinnliga 

brottsoffret i fokus genom att synliggöra de eventuella föreställningar som 

rättstillämparen har när offret kommer i kontakt med domstolen. Även 

lagstiftarens föreställningar kommer att diskuteras, då detta har betydelse för 

hur domstolen tillämpar lagen.  

 

1.3 Frågeställningar 

De två centrala frågeställningarna i uppsatsen är: 

1. Påverkas lagstiftaren av samhällets föreställningar om kön och om 

brottsoffer (specifikt avseende offer till grov kvinnofridskränkning) 

och får det effekt på lagens utformning eller lydelse?  

2. Påverkas rättstillämparen av samhällets föreställningar om kön och 

om brottsoffer (specifikt avseende offer till grov 

                                                 
1 Larsson, 2004, s. 59. 
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kvinnofridskränkning) och får dessa föreställningar effekt på deras 

domar? 

Utöver dessa frågor finns även andra relevanta frågor. Främst vad 

definitionen av ett brottsoffer är och vilka föreställningar som finns om 

brottsoffer i samhället i stort.  

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen är avgränsad till kvinnliga brottsoffer som utsätts för grov 

fridskränkning enligt svensk rätt. Då grov kvinnofridskränkning täcker 

åtskilliga brott, är det omöjligt att behandla alla brotten. Det centrala i 

uppsatsen är således det strukturella våld som män utövar mot kvinnor, utan 

specificering av typ av brott. 

För att kunna redogöra för både lagstiftarens och rättstillämparens 

föreställningar, har arbetet avseende lagstiftaren begränsats till vissa steg i 

lagstiftningsprocessen. Avseende rättstillämparen har arbetet begränsats till 

att behandla tre slumpmässigt valda avgöranden, som meddelats av 

Stockholms tingsrätt under 2017. Detta eftersom avgörandena för grov 

kvinnofridskränkning ofta är långa, då de innehåller flera gärningar. I denna 

uppsats finns således endast plats för tre rättsfall. Vidare behandlas endast 

ansvarsfrågan i avgörandena och inte påföljdsfrågan eller 

skadeståndsyrkanden, för att behålla fokus på det strukturella våldet. 

 

1.5 Perspektiv, metod och teori 

1.5.1 Perspektiv 

Denna uppsats ämnar behandla brottet grov kvinnofridskränkning ur ett 

brottsofferperspektiv samt ett genusperspektiv (kvinnoperspektiv). 

Därigenom redogör uppsatsen för föreställningar som lagstiftaren och 

rättstillämparen har om brottsoffer och om kön. Brottsofferperspektivet är 
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essentiellt att behandla, eftersom de föreställningar som rättsväsendet har 

om brottsoffer får påtagliga effekter på brottsoffrens liv. Vidare, är 

kvinnoperspektivet betydelsefullt att redogöra för, eftersom det synliggör 

strukturella företeelser i samhället. 

 

1.5.2 Metod 

I denna uppsats har flera metoder använts för att besvara frågeställningarna. 

Den traditionella juridiska metoden har använts, där argumentation bygger 

på rättskällorna. I denna uppsats bygger argumentationen främst på doktrin, 

propositionen till införandet av brottet grov kvinnofridskränkning samt 

domstolsavgöranden. Därutöver arbetar uppsatsen ifrån en genusrättslig 

metod, där relationen mellan kön och rätt behandlas. Uppsatsen är också 

byggd på en litteraturstudie. 

 

1.5.3 Teori: Genussystemet 

Diskussionen i analyskapitlet sker till viss del efter ett genusperspektiv, 

vilket innebär att det är betydelsefullt att förstå hur föreställningar om kön 

skapas. Professorn Yvonne Hirdmans teori om genussystemet förklarar 

detta.   

Genussystemet är ett dynamiskt system som består av föreställningar, 

processer och företeelser som samspelar och skapar en mönstrad effekt. 

Systemets syfte är att skapa en ordning av kön och utgör grunden för andra 

slags ordningar, exempelvis sociala ordningar. Hirdman illustrerar denna 

mönstrade ordning genom de två lagarna. Den första lagen är dikotomin. 

Hirdman menar att dikotomin, nämligen isärhållandet, innebär att samhället 

håller isär sådant som är manligt och kvinnligt. Den andra lagen är 

hierarkin. Mannen är normen i samhället och kvinnan är följaktligen det 

avvikande.2 Isärhållningen legitimerar den manliga normen, vilket även 

                                                 
2 Hirdman, 2004, s. 116f. 



 6 

legitimerar kvinnan som det avvikande. Hierarkin bygger således på 

uppfattningen om att mannen är överordnad kvinnan.3 

Isärhållningen strukturerar aktiviteter, platser och egenskaper. Könen blir 

tilldelade egenskaper, vilket ger upphov till föreställningar om att de ska 

ägna sig åt specifika sysslor som ska utföras på en specifik plats. Dessa 

föreställningar reproduceras (dvs. föreställningar återskapas) genom tre 

olika processer. Den första nivån reproduceras genom kulturell överlagring, 

vilket beskrivs som tankefigurer som reglerar den ideala relationen mellan 

den enskilda mannen och kvinnan. Den andra nivån avser social integration, 

som behandlar män och kvinnor på en social nivå, exempelvis 

arbetsdelning. Den tredje nivån betecknas socialisering eller individnivån, 

vilket innebär omedelbar inlärning, exempelvis pojkar ska inte gråta. 

Hirdman talar om dessa processer som osynliga kontrakt mellan könen. 

Kontrakten är detaljerade föreställningar om hur kvinnor och män ska agera 

enskilt samt gentemot varandra. Dessa kontrakt ärvs och barn föds in i 

samhället med dessa meningsskapande föreställningar, vilket innebär att 

även barnen kommer att reproducera dessa föreställningar.4 

 

1.6 Forskningsläge  

Forskning som bedrivits avseende brottsoffer är en relativt ny företeelse. 

Tidigare har gärningspersonen varit central för forskningen, men 

forskningen börjar nu beakta offrets påfrestande situation i högre grad.5 Det 

finns god tillgång till litteratur på området, exempelvis har Magnus 

Lindgren skrivit ett flertal böcker om brottsoffer.  Hans bok ”Brottsoffer i 

rättsprocessen: om ideala brottsoffer och goda myndigheter” (2004) baseras 

på empiriska undersökningar om hur brottsoffer uppfattar mötet med polis, 

åklagare och domare. 

                                                 
3 Hirdman, 2004, s. 117. 
4 Hirdman, 2004, s. 117-121. 
5 Burman, 2011, s. 279. 
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Forskningsläget avseende grov kvinnofridskränkning är tämligen 

omfattande och det finns en del litteratur. En av de senaste är Malou 

Anderssons avhandling ”Grov fridskränkning och grov 

kvinnofridskränkning: fridskränkningsbrotten som rättslig konstruktion” 

(2016). Även Eva Lundgrens ”Våldets normaliseringsprocess” (2004) har 

varit betydelsefull för forskningen om våld i nära relation. 

 

1.7 Material 

Materialet i denna uppsats består i huvudsak av rättsvetenskaplig litteratur 

om brottsoffer. De böcker som lagt grunden till uppsatsen är antologierna 

”Det motspänstiga offret” och ”Den onda cirkeln: om brottsoffer, genus och 

rätten”. Därutöver har andra källor använts, exempelvis propositionen till 

införandet av brottet grov kvinnofridskränkning, avgöranden från 

Stockholms tingsrätt och Brås trygghetsundersökning. 

Vid valet av material, har hänsyn tagits till att använda primära källor, 

exempelvis förarbeten och avgöranden. Emellertid bygger uppsatsen till 

största del på sekundära källor, men dessa har valts med omsorg. 

Publicerade och rättsvetenskapliga källor av väl ansedda författare har 

använts, för att inte pålitligheten hos källorna ska ifrågasättas. 

 

1.8 Disposition 

Denna uppsats är disponerad på sådant sätt att kapitel 2 inledningsvis 

behandlar grov kvinnofridskränkning på ett översiktligt plan. Här redogörs 

för mäns våld mot kvinnor och straffrättens subjektsdefinition. Kapitel 3 

utgör en redogörelse av brottsoffer på en generell nivå. I detta kapitel 

behandlas den juridiska definitionen av brottsoffer, samt olika teorier om 

brottsoffer.  I kapitel 4 behandlas hur lagförslaget till bestämmelsen om 

grov kvinnofridskränkning ändrades i olika delar i lagstiftningsprocessen. 

Därefter redogörs för domstolsavgöranden avseende grov 



 8 

kvinnofridskränkning i kapitel 5. Slutligen, avslutas uppsatsen med en 

analys, varigenom frågeställningarna besvaras. 
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2 Grov kvinnofridskränkning 

2.1 Mäns våld mot kvinnor 

Det generella våldet som utövas mellan individer har reglerats under en lång 

tidsperiod. Genom införandet av brottet grov kvinnofridskränkning 

reglerades emellertid, för första gången i Sverige, det strukturella våld som 

män utövar mot kvinnor.6 Under 2016 utsattes ungefär 202 000 människor i 

Sverige för misshandel.7 Av dessa angav 18 % att misshandeln begåtts av en 

närstående. Emellertid var det endast 3 % av männen som uppgav att 

gärningspersonen var en närstående, medan motsvarande procentsats för 

kvinnor var 40 %.8 

Det våld som män utövar mot kvinnor är en följd av maktstrukturer relaterat 

till kön. Mannen missbrukar sin ställning i samhället som överordnad 

kvinnan och medlet som denne använder sig av för att säkra sin makt är 

våldet.9 Våldet som män utöver mot kvinnor brukar benämnas ”sexualiserat 

våld” och omfattar en samling gärningar som män utsätter kvinnor för i sin 

sociala maktposition som överordnad kvinnan. Våldet betraktas som ett 

spektrum, där både allvarliga och mindre allvarliga gärningar omfattas, 

exempelvis förolämpning och våldtäkt. Det sexualiserade våldet finns i alla 

förhållanden i samhället och omfattar således inte endast den enskilde 

mannen och det kvinnliga brottsoffret, utan även samtliga män och samtliga 

kvinnor i samhället.10 Detta våld har fått termen sexualiserat våld för att 

synliggöra att våldet har ett nära samband till sexualitet och 

maktförhållanden. Problematiken i anknytning till det våld som mannen 

utövar mot kvinnan är således inte endast på individnivå, utan även på 

strukturell nivå.11  

 

                                                 
6 Andersson, 2011, s. 404. 
7 Utsatthet för brott 2016, Brå, s. 18. 
8 Utsatthet för brott 2016, Brå, s. 71.  
9 Andersson, 2011, s. 404ff. 
10 Andersson & Lundberg, 2010, s. 81.  
11 Andersson, 2011, s. 405. 



 10 

2.2 Lagrum: Grov kvinnofridskräning 

Brottet grov fridskränkning finns i 4 kap. 4a § brottsbalken. Första stycket i 

bestämmelsen reglerar grov fridskränkning som riktar sig mot en närstående 

eller en tidigare närstående person. Andra stycket reglerar grov 

kvinnofridskränkning och behandlar således endast heterosexuella 

parförhållanden där mannen begår brottet och brottsoffret är en kvinna som 

mannen är eller har varit gift med. Lagrummet omfattar även relationer där 

kvinnan bor med eller har bott tillsammans med mannen under 

äktenskapsliknande förhållanden. Fridskränkning består av åtskilliga 

brottsliga gärningar som faller under brottsbalkens kapitel 3 (brott mot liv 

och hälsa), kapitel 4 (brott mot frihet och frid), kapitel 5 (sexualbrott) och 

kapitel 12 (skadegörelsebrott), samt överträdelse av kontaktförbud enligt 24 

§ lag (1988:688) om kontaktförbud.  Var och en av gärningarna ska utgöra 

led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna ska ha 

varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla. Trots att 

bestämmelsen är formulerad så att det kan antas att gärningspersonen måste 

ha ett syfte att allvarligt skada personens självkänsla, räcker det i själva 

verket att gärningarna typiskt sett skulle få sådant resultat. Brottets 

subjektiva rekvisit uppfylls således genom de faktiska omständigheterna i 

målet.12 

 

2.3 Subjektet i straffrätten 

Bestämmelsen om grov kvinnofridskränkning har som mål att eliminera, 

eller i vart fall reducera, de strukturella effekterna i samhället. Tanken som 

genomsyrar bestämmelsen kan emellertid undergrävas till följd av 

straffrättens konstruktion. Straffrätten utgår ifrån ett ansvarssubjekt och 

rättsskyddssubjekt som är individuellt, förnuftig, oberoende och 

självbestämmande. Subjektet är neutralt och tillhör inget specifikt kön. 

Detta subjekt betraktas således inte vara påverkad av några strukturella 

förhållanden. Sättet subjektet förutsätts agera och uppträda har en betydelse 

                                                 
12 Bexar, [Brottsbalk (1962:700), kommentar till 4 kap. 4a §, not 143].   
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för juridiken, eftersom rättsregler konstrueras med det rationella subjektet 

som utgångspunkt. Subjektets val ska inte ses i ett strukturellt sammanhang, 

utan endast i ett individualistiskt sammanhang.13 

På senare år har emellertid denna syn på subjektet ifrågasatts och forskare 

har ådagalagt att rätten i själva verket har en syn på subjekt som inte är 

könsneutralt, men detta endast underförstått. Rätten bidrar således till 

reproduceringen av förställningar om könen, trots att avsikten är att 

subjektet ska vara neutralt. Rätten har emellertid, i viss utsträckning, visat 

att de beaktar strukturella företeelser, men det finns alltjämt påfallande 

svårigheter att fullständigt beakta dessa omständigheter. Således har det 

autonoma subjektet alltjämt företräde framför det strukturella subjektet.14 

                                                 
13 Andersson, 2011, s. 406f. 
14 Andersson, 2011, s. 407ff. 
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3 Brottsoffret i fokus 

3.1 Juridisk definition av brottsoffer 

Begreppet brottsoffer är ett tämligen nytt begrepp, men de enskilda orden 

”brott” och ”offer” har använts under en betydligt längre tid. Idag finns 

emellertid ingen vedertagen definition av begreppet brottsoffer, trots att 

begreppet används i flera lagar, exempelvis lag (1999:419) om 

brottsofferfond. Däremot finns det olika definitioner inom olika 

ämnesområden. Detta kan vara problematiskt för den utsatte, eftersom det är 

först när personen erhållit status som brottsoffer, som denne har rätt till 

ekonomisk ersättning, olika sorters psykologiska och medicinska 

behandlingar samt rehabilitering.15  

Den juridiska definitionen av brottsoffer avser egentligen inte brottsoffer, 

utan utgör endast en definition av personer som bedöms som målsäganden. I 

juridisk mening är således brottsoffer detsamma som en målsägande. 

Definitionen av målsägande återfinns i 20 kap. 8 § fjärde stycket i 

rättegångsbalken (1942:740), vilket stadgar att målsägande är någon som 

blivit utsatt för brott och som därmed blivit förnärmad eller lidit skada. I 

formell mening är målsägande endast part i rättegång när hen för talan i 

rätten.16 Den strikta juridiska definitionen av brottoffer tar endast hänsyn till 

enskilda fysiska offer som direkt har utsatts för brottet. Personer som 

indirekt drabbas av brottets effekter omfattas således inte av denna 

definition, exempelvis barn som bevittnar våld i hemmet. Den juridiska 

definitionen av brottsoffer är mer begränsad än, exempelvis, den 

sociologiska definitionen av brottsoffer, vilket omfattar bland annat djur, 

miljö, samhällen och stater.17  

 

                                                 
15 Lindgren & Pettersson & Hägglund, 2003, s. 27. 
16 Lindgren & Pettersson & Hägglund, 2003, s. 27. 
17 Lindgren & Pettersson & Hägglund, 2003, s. 28. 
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3.2 Ideala brottsoffer 

3.2.1 Teorin om ideala brottsoffer 

Ett idealt brottsoffer är ett brottsoffer som enklast tilldelas och uppnår en 

absolut och legitim status som offer. För att illustrera teorin talas det 

vanligen om den gamla lilla tanten som tagit hand om sin sjuka 

familjemedlem och är på väg hem mitt på dagen när hon blir anfallen av en 

kraftig man. Mannen griper tag i hennes väska och spenderar sedan 

pengarna på droger och alkohol. Kvinnan i denna situation kommer väldigt 

nära det idealistiska brottsoffret. Det icke-ideala brottsoffret däremot, brukar 

illustreras som en onykter man som befinner sig i en bar och hamnar i 

slagsmål med en, för mannen, känd person. Vad är det då som påverkar 

samhällets syn på brottsoffer? Det ideala brottsoffret ska uppfylla fem 

krav:18 

1. Brottsoffret ska vara svagt.  

2. Brottsoffret ska vara sysselsatt med en respektabel aktivitet.  

3. Brottsoffret ska befinna sig på en plats hen inte kan beskyllas för att 

befinna sig på.  

4. Gärningspersonen är stark och ond. 

5. Gärningspersonen är en främling till offret. 

Det kvinnliga offret som utsätts för våld har en besvärlig ställning i denna 

teori. Kvinnan har under senare tid börjat få en starkare ställning i samhället 

och kan idag försörja sig själva i högre grad, vilket har fått viss inverkan på 

synen på kvinnliga brottsoffer. Det går att se en positiv utveckling där 

våldsutsatta kvinnor börjar betraktas mer som ideala brottsoffer. Denna 

utveckling är dock långsam och dröjande och dessa offer har ännu inte 

uppnått fullgott status. Följaktligen torde det finnas ytterligare ett kriterium 

än de fem uppräknade ovan.19 

                                                 
18 Christie, 2010, s. 47ff. 
19 Christie, 2010, s. 49f. 
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6. Brottsoffret innehar maktställning för att kunna uppmärksamma sitt 

fall och kräva status som ett idealt brottsoffer, alternativt att det inte 

finns motståndare som har starkare maktställning och som dränker 

offrets röst.20 

Vidare, samspelar föreställningar om ideala offer och ideala 

gärningspersoner, då en förutsättning för att ett offer ska existera är att det 

finns en gärningsperson. Ju mer idealistisk denna gärningsperson är, desto 

mer idealistisk kommer offret att vara. Många våldsbrottslingar är emellertid 

inte ideala. Den ideala våldsbrottslingen är en främmande man som på något 

sätts avhumaniserats genom avståndstagande från dennes beteende. Han 

befinner sig på en offentlig plats och är berusad. I många fall är emellertid 

våldsbrottslingen en närstående och inte alls den avhumaniserade 

främmande mannen som föreställningen ger sken av.21 

 

3.2.2 Det ideala kvinnliga brottsoffret 

I en undersökning som genomfördes i anknytning till 

Kvinnovåldskommissionens arbete, vilket avsåg polismäns föreställningar 

om kvinnliga våldsoffer, framkom det att polismän delvis ger uttryck för en 

”offerskala”. Kvinnan som framstår som mest hjälplös och oskyldig erhåller 

högst poäng och således tilldelas hon empati och intresse från polismännen. 

Det räcker emellertid inte att vara hjälplös och oskyldig, utan det förefaller 

att det finns ett krav på att kvinnan ska vara aktiv i sitt bekämpande av 

brottet. Kvinnan får inte vara för passiv, då det kan leda till att hennes 

trovärdighet ifrågasätts av polisen.22 

En grupp av dessa brottsoffer som får höga poäng på brottsofferskalan är 

kvinnor som inte talar om att de blir misshandlade, utan lider i hemlighet. 

Ännu en grupp som erhåller höga poäng är invandrarkvinnor och 

flyktingkvinnor, för att polisen har en föreställning om att dessa saknar 

                                                 
20 Christie, 2010, s. 50. 
21 Christie, 2010, s. 54-59. 
22 Lindgren & Pettersson & Hägglund, 2003, s. 33f.  
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socialt skyddsnät och befinner sig i beroendeställning till männen. Ännu en 

grupp som får empati är gravida kvinnor och kvinnor som har sina barn 

närvarande när våldet utövas.23 

 

3.3 Det motspänstiga brottsoffret 

Samhället i stort, inklusive rättsväsendet, har en dualistisk syn på brott. 

Parterna i brottet delas in i två kategorier: de goda och de onda. Således 

finns det ett intresse för parterna att just de själva eller deras grupp av offer 

betraktas som offer. Till följd av detta dualistiska synsätt, kan det uppstå en 

konflikt parterna emellan, då det finns en motstående part som riskerar att 

identifieras som den onda och som följaktligen får bära allt ansvar. Det bör 

emellertid uppmärksammas att människan till sin natur vill känna sig 

kompetent och kapabel. Människan vill känna att hen styr sitt eget liv och 

blir respekterad av andra människor. Brottsofferstatusen kan kollidera med 

detta, då statusen ger upphov till föreställningar om maktlöshet. Detta 

medför att vissa offer inte vill bli tillskrivna status som brottsoffer.24 

I en ideal situation ska kvinnan som utsätts för våld av en närstående vara 

nykter och på ett tydligt sätt beskriva händelseförloppet för polisen. 

Händelseförloppet bör innefatta en historia om hur hon passivt lät sig 

utsättas för det brutala våldet. Hon anmäler sedan mannen och lämnar 

honom. Hon samarbetar med polisen och ändrar inte sin berättelse under 

processens gång. Efter rättegången är hon som en ny person och lever 

tillsammans med en man som inte misshandlar henne. Verkligheten utspelas 

emellertid sällan på detta sätt.25  

Det kvinnliga våldsoffret betraktas ofta som ett motspänstigt offer och inte 

ett idealt offer. Offren som anmäler våldet, har en benägenhet att ändra sina 

berättelser eller dra tillbaka det som sagts. Detta medför svårigheter i 

åtalsväckandet, då kvinnan är motvillig att medverka till åtalandet av 

                                                 
23 Lindgren & Pettersson & Hägglund, 2003, s. 33 ff.  
24 Åkerström & Sahlin, 2010, s. 21. 
25 Lindgren, 2004, s. 35.  
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mannen. Rättsväsendet har således en tendens att inte uppfatta dessa 

motsträviga kvinnliga offer som egentliga offer.26 Denna uppfattning får 

förödande konsekvenser för både den enskilda kvinnan och kvinnor som 

grupp. Ett offer ska beskyddas och inte fördömas, men när dessa kvinnor 

inte uppnår brottsofferstatus, har de inte rätt till det skydd som de behöver. 

Vidare, får detta konsekvenser på synen på gärningsmannen. För att en 

person ska betraktas som ett brottsoffer förutsätts att det finns en 

gärningsman. Då ett brottsoffer synliggörs, pekas även en gärningsman ut.27 

Ju mer idealt ett brottsoffer är, desto mer idealt kommer gärningsmannen 

vara. Ideala brottsoffer konstruerar således ideala gärningsmän.28 I dessa fall 

uppnår inte kvinnor brottsofferstatus, vilket innebär att det logiskt sätt inte 

heller finns en utpekad gärningsman.29 

                                                 
26 Andersson & Lundberg, 2010, s. 82 f. 
27 Andersson & Lundberg, 2010, s. 84. 
28 Christie, 2010, s. 54. 
29 Andersson & Lundberg, 2010, s. 84. 
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4 Lagstiftaren 

4.1 Regeringens initiativ och syfte 

1998 introducerade regeringen propositionen om införandet av 

bestämmelsen om grov kvinnofridskränkning. Det framhölls att 

anmälningar avseende misshandel och sexuella övergrepp mot närstående 

kvinnor hade ökat på senare år. Regeringen menade att det våld som män 

utövar mot kvinnor har sin grund i föreställningar om mäns överordning och 

kvinnors underordning. Våldet som män riktar mot kvinnor är nära ansluten 

till roller som könen tilldelas av samhället och således hämmar våldet 

jämställdhet och trygghet för brottsoffren. Detta våld kan följaktligen inte 

förklaras på samma sätt som andra våldsrelaterade gärningar.30 

Innan bestämmelsen om kvinnofridskränkning infördes, var det besvärligt 

att väcka talan och få en fällande dom för de brottsliga gärningarna, då en 

förutsättning för detta var uppförandet av en utförlig gärningsbeskrivning. 

Detta var problematiskt, eftersom våldet har en s.k. normaliseringsprocess. 

Normaliseringsprocessen innebär att våldet betraktas, av både mannen och 

kvinnan, som ett normalt tillstånd i förhållandet. Således tappar både 

mannen och kvinnan grepp om tid och rum. För att synliggöra våldet, 

konstruerades brottet på ett annat sätt och kraven på gärningsbeskrivningen 

sänktes i viss omfattning. Karaktären av gärningarna skulle alltjämt 

preciseras och de brottsliga gärningarna skulle bestämmas till en tidsperiod, 

men kvinnan skulle nu inte behöva i detalj redogöra tidsmässigt för varje 

enskild gärning.31 

 

                                                 
30 Prop. 1997/98:55, s. 21. 
31 Larsson, 2004, s. 57f. 
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4.2 Kvinnovåldskommissionen 

Regeringen tillsatte Kvinnovåldskommissionen, för att föreslå åtgärder för 

att motarbeta mäns strukturella våld.32 Kvinnovåldskommissionen 

framförde ett förslag, vilket fokuserade på mannens övergripande våld 

istället för de enskilda gärningarna. Gärningarna skulle kunna variera i 

svårighetsgrad, men de skulle betraktas ur ett helhetsperspektiv. 

Kommissionen presenterade således ett progressivt förslag, vilket medförde 

att förlaget avvek markant från den slutgiltiga lagtexten.33 Förlaget avsåg 

kriminalisering av gärningar som var av psykisk beskaffenhet, men som 

ännu inte var kriminaliserade, exempelvis att mannen förvägrar kvinnan att 

träffa familj och vänner eller att mannen låser in ägodelar som mobil och 

nycklar.34 Uttalade och outtalade vaga hot och pådrivningar skulle också 

omfattas av det s.k. psykiska terrorn.35  

Kvinnovåldskomissionen ville även kategorisera kvinnofridsbrottet som ett 

perdurerande brott.  Sådana brott anses inte fullbordade förrän ett bestämt 

tillstånd uppnåtts och brotten fortsätter pågå så länge tillståndet består. 

Brottet har således fullbordats och det är möjligt att hållas straffrättsligt 

ansvarig för gärningen, men brottet har inte upphört att gälla. Följaktligen 

får perdurerande brott en betydande inverkan på preskriptionstiden, 

eftersom denna tid först börjar löpa när brottet har upphört. Fler 

gärningsmän skulle således kunna hållas ansvariga för sina gärningar. 

Konstruktionen av brottet skulle även få betydelse för bedömningen av 

nödvärnsrätten för kvinnor som slutligen gör motstånd mot mannens terror, 

eftersom brottet skulle bedömas som pågående och kvinnorna skulle således 

ha en utökad rätt till självförsvar.36 

 

                                                 
32 Prop. 1997/98:55 s. 19. 
33 Larsson, 2004, s. 64. 
34 Prop. 1997/98:55 s. 150 f. 
35 Larsson, 2004, s. 65. 
36 Larsson, 2004, s. 64-67. 
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4.3 Remissyttranden 

Kvinnovåldkommissionens förslag skickades ut på remiss 1996 till 

remissinstanserna, som fick yttra sig om förslaget. Omkring hälften av 

instanserna avstyrkte förslaget med anförandet att det fanns omfattande 

tillämpningsproblem. En övervägande del av remissinstanserna som 

avstyrkte förslaget, ansåg att de enskilda lagrummen för de olika brotten, 

exempelvis misshandel, istället skulle formuleras så att brottet skulle 

betraktas grovt om det varit ett led i en systematisk kränkning av en 

närstående. Dessa ansåg således inte att det skulle finnas ett specifikt brott 

som reglerar kvinnofrid. Några remissinstanser invände mot att gärningar 

som tidigare inte varit straffbelagda genom förslaget nu skulle bli 

kriminaliserade. 37 Andra instanser menade att det lägsta straffet på fängelse 

på ett år i den föreslagna straffskalan var alldeles för högt, i synnerhet för att 

brottet omfattade gärningar som ännu inte var kriminaliserade.38 Det 

förekom emellertid remissinstanser som förhöll sig positivt till 

kommissionens förslag. De som tillstyrkte förslaget menade att det var 

betydelsefullt att utgå ifrån kvinnans situation i sin helhet.39  

Det gick att tyda ett mönster i remissyttrandena. Remissinstanser som i ett 

tidigt skede kommer i kontakt med kvinnliga brottsoffer, tenderade att vara 

gynnsamt inställd till kommissionens förslag, exempelvis polis och 

kvinnojourer. De som hade en negativ inställning till förslaget utgjordes till 

största del av juridiska instanser.40 

 

4.4 Lagrådet 

Kommissionens förslag lämnades även till lagrådet, som anförde att 

förslaget förvisso var innovativt och av stor betydelse, då handlingsmönster 

i det våld som män utövar mot kvinnor gav skäl för att reglera gärningarna 

                                                 
37 Larsson, 2004, s. 67. 
38 Prop. 1997/98:55 s. 74. 
39 Larsson, 2004, s. 68. 
40 Larsson, 2004, s. 68. 
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som ett specifikt brott. Lagrådet ansåg emellertid att förslaget var olämpligt, 

eftersom det inte stod inom de traditionella straffrättsliga och 

processrättsliga ramarna samt att förslaget var en obeprövad metod. 

Förslaget var även problematiskt ur ett rättssäkerhetsperspektiv, då 

gärningsbeskrivningen inte skulle behöva preciseras på sedvanligt sätt. Den 

diffusa formuleringen skulle vidare innebära att handlingar som inte är 

straffbelagda skulle kunna omfattas av formuleringen. Lagrådet förkastade 

även förslaget om att konstruera brottet som ett perdurerande brott. Detta 

motiverades av processekonomiska skäl samt av rättssäkerhetsskäl då de 

oprecisa gärningsbeskrivningarna skulle lägga hinder för den misstänktes 

möjligheter att försvara sig.41 

 

4.5 Det slutliga resultatet 

Den slutliga lagbestämmelsen liknade till viss del det förslag som 

kommissionen hade föreslagit. Detta avsåg främst att gärningar som redan 

var kriminaliserade, exempelvis misshandel, togs med i brottet grov 

kvinnofridskränkning samt att det konstaterades att dessa gärningar 

vanligtvis kränker kvinnans integritet och skadar henne självkänsla.42  

Det slutliga resultatet omfattade emellertid inte de beteenden hos mannen 

som bidrar till psykisk terror. Brottet konstruerades inte heller som ett 

perdurerande brott och lägsta straffet för brottet bestämdes till fängelse i sex 

månader (idag är lägsta straffet fängelse i nio månader). De typiskt 

kontrollerande handlingar som män använder sig av, kom inte att regleras. 

Således kom bestämmelsen inte heller att synliggöra omfattningen av det 

våld som kvinnor i realiteten utsätts för.43 

                                                 
41 Prop. 1997/98 s. 205ff. 
42 Larsson, 2004, s. 72. 
43 Larsson, 2004, s. 72. 
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5 Rättstillämparen 

5.1 Föreställningar om den misshandlade 
kvinnan 

Föreställningar om brottsoffer finns i samhället i stort och dessa påverkar 

även rättsväsendet. Rättsväsendet spelar en avgörande roll avseende 

reproducering av föreställningar om brottsoffer, då det fattar konkreta beslut 

som får reella och påtagliga konsekvenser för människor. Denna 

reproducering är i synnerhet uppenbar i fråga om underförstådda krav som 

ställs på våldsdrabbade kvinnor.44  

Kvinnan som utsätts för våld i en nära relation, men som inte lämnar 

mannen, möts av en oförstående inställning när hon kommer i kontakt med 

rättsväsendet. Detta manifesterar sig i frågor som ställs till dessa kvinnor, 

som inte skulle ställas till mer ideala brottsoffer. Frågor som ställs är bland 

annat varför kvinnan inte lämnat mannen, om kvinnans agerande inte har 

provocerat mannen till att slå henne och om kvinnan inte såg risken i att 

agera på sättet hon gjort. Frågorna är en reflektion av de föreställningar som 

finns inom rättsväsendet.45 Kvinnan som går tillbaka till mannen är 

synnerligen utsatt för dessa föreställningar, då bilden på ett icke-idealt offer 

förstärks, samtidigt som mannen betraktas som obotlig, för att han inte kan 

kontrollera sin ilska.46 Detta innebär förödande konsekvenser för kvinnan, 

eftersom hon inte omfattas av föreställningen om ideala brottsoffer, vilket 

medför att hon varken erhåller brottsofferstatus eller skydd.47 

Nedan redogörs för tre rättsfall avseende grov kvinnofridskränkning, vilka 

kommer att läggas till grund för analysen i nästa kapitel. 

 

                                                 
44 Åkerström & Sahlin, 2010, s. 16 f. 
45 Granström, 2004, s. 11. 
46 Åkerström & Sahlin, 2010, s. 17. 
47 Lindgren, 2004, s. 323. 
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5.2 Brottsoffer i rätten 

5.2.1 Rättsfall 1: C.Ö. 

P.C. åtalas för grov kvinnofridskränkning mot C.Ö., som han varit sambo 

med. De har haft ett ”på och av förhållande”. P.C. påstår att C.Ö. vid olika 

tillfällen spottat på honom och gett honom en örfil samt slagit på hans 

ansikte och huvud. Rätten konstaterar att båda kontrollerar varandras 

förehavanden, samt att P.C. uppger att det förekommit handgripligheter från 

båda parter, medan C.Ö. uttalar att hon har knuffat bort P.C., men inte gjort 

honom illa fysiskt sett.48    

I ansvarsfrågan anför rätten att C.Ö. och P.C.:s berättelser skiljer sig åt och 

att C.Ö.:s utsaga således inte kan få företräde. Vittnenas utsagor kan inte 

tillmätas betydelse, då dessa endast återberättat vad C.Ö. berättat. Rätten går 

vidare till att bedöma varje enskild gärning. Första gärningen avser 

misshandel, varigenom P.C. misstänks för att ha tagit tag i C.Ö.:s arm och 

knuffat in henne i en vägg. Rätten påpekar att C.Ö. under 

huvudförhandlingen uppger att P.C. tagit tag i båda hennes armar, men i 

polisförhör har hon uppgett att han endast tagit tag i ena armen. Detta 

förhållande tillsammans med förhållandet att endast blåmärken 

dokumenterats på ena armen medför osäkerhet om tillförlitligheten i C.Ö.:s 

berättelse.  Åtalet ogillas därför i denna del.49  

Andra gärningen avser misshandel varigenom P.C. tagit tag i C.Ö.:s hår och 

dragit ner henne på golvet, vilket orsakat smärta. P.C. erkänner till ringa 

misshandel och att omständigheterna vid gärningen inte är allvarligare än att 

rubriceras som ringa misshandel. Den tredje gärningen avser ytterligare ett 

fall av misshandel varigenom P.C. tryckt ner C.Ö. i ett bord, vilket orsakat 

smärta och blånad. Rätten anför att det för parterna råder osäkerhet kring 

vilket tillfälle gärningen avser och åtalet i denna del ogillas.50 

                                                 
48 B 1273-17 s. 5 och s. 7. 
49 B 1273-17 s. 10. 
50 B 1273-17 s. 11. 
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Fjärde gärningen avser misshandel varigenom P.C. utdelat ett slag. P.C. 

erkänner till ofredande för denna gärning. Rätten framhåller att utredningen 

är bristfällig avseende stödbevisning och att C.Ö.:s utsaga om att slaget med 

öppen hand varit hårt nog att hon fallit omkull på golvet inte vinner stöd av 

utredningen i målet. Således rubriceras gärningen som ofredande.51 

Den sista gärningen avser misshandel och olaga hot, C.Ö. började blöda 

näsblod i samband med detta. P.C. erkänner till olaga hot och rätten menar 

att detta stämmer med övrig utredning. C.Ö.:s berättelse motsäger inte 

P.C.:s uppgift om att en svepande rörelse från hans sida gjorde att hon föll 

och började blöda näsblod. P.C. har således inte misshandlat målsäganden. 

Sammanfattningsvis döms P.C. för ringa misshandel, ofredande och olaga 

hot. Omständigheterna i gärningarna inte är sådana att de bedöms som grov 

kvinnofridskränkning.52  

I domen har rådmannen och en nämndeman en skiljaktig mening. De anser 

att P.C. ska fällas för alla gärningar. Här ska dock endast redogöras för tre 

av gärningarna.  

De skiljaktiga anför att det inte har någon betydelse för ansvarsfrågan 

huruvida C.Ö. uppgett att P.C. tagit tag om båda hennes armar eller bara en 

arm under den första gärningen. C.Ö.:s övriga uppgifter stöds av vittnet J.P. 

och fotografier tagna av polisen. Avseende tredje gärningen, fäster de 

skiljaktiga avseende vid att C.Ö.:s förklarar att P.C. använt våld så frekvent 

att det uppstått missförstånd vid förhören. Det finns dessutom bevis på 

skada. De skiljaktiga påpekar även att försvaret lägger alltför stor betydelse 

vid omständigheten att C.Ö. inte kunnat förklara varför hon börjat blöda 

näsblod under femte gärningen samt att försvaret antyder att det är en följd 

av C.Ö.:s kokainsnortande. Det har egentligen ingen stor betydelse, 

eftersom uppgifterna som parterna lämnar i övrigt är samstämmiga. De 

skiljaktiga anser att P.C. ska dömas för grov kvinnofridskränkning.53   

                                                 
51 B 1273-17 s. 11. 
52 B 1273-17 s. 11f. 
53 B 1273-17 s. 11 och s. 17ff. 
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5.2.2 Rättsfall 2: S.E. 

H.S. åtalas för grov kvinnofridskränkning, varigenom den första gärningen 

avser misshandel. H.S. misstänks för att ha skallat S.E. samt utdelat flera 

slag i ansiktet/huvudet och på kroppen. Rätten konstaterar att det finns 

utförlig bevisning. Misshandeln har orsakat smärta, svullnader, 

hudskrapningar, blåmärken och revbensbrott. H.S. påstår att han agerade i 

självförsvar under den första gärningen, eftersom S.E. gått emot honom med 

en kniv i huggläge. Rätten anför att hans berättelse är rörig och förklarar inte 

de skador som uppkommit på målsäganden. Enligt rätten, liknar berättelsen 

en efterhandskonstruktion. Således är hans nödvärnsinvändning motbevisat 

och gärningen är att anses som misshandel. Rätten framhåller att anhöriga 

till S.E. sett stora förändringar hos henne. Hon har uttalat sig till anhöriga 

om att hon vill dö, för att H.S. ändå kommer att döda henne. H.S. påstår att 

våld förekommit från båda håll. S.E. berättar att hon tränat karate när hon 

var runt 10 år och hade då svart bälte, men att hon huvudsakligen har dansat 

och spelat piano. H.S. missbrukar alkohol och droger har förekommit i 

relationen.54   

Den andra gärningen avser olaga hot. H.S. menar att han visserligen fällt 

uttalanden om att S.E. ska skadas eller dödas över telefon, men att det inte 

varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan, eftersom parterna använder hårt 

språkbruk mellan varandra. Rätten konstaterar att utredningen visar att H.S. 

objektivt sett uttalat hot och att S.E. gömde sig för H.S. när han uttalade 

dessa hot eftersom hon kommit hem från sjukhuset efter att ha blivit 

misshandlad. Rätten framhåller även att H.S. påpekat att han blev mycket 

arg och trodde att hon var med en annan man. S.E. uttalar sig om att hon är 

van vid sådana hot, men rätten menar att detta inte påverkar att hotet kan 

varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos henne. Detta bedöms 

                                                 
54 B 4604-17 s. 7, s. 15ff och bilaga 1. 
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tillsammans med vittnesutsagor om hur S.E.:s reagerat på hoten. Rätten 

anser det styrkt att H.S. hotat S.E.55 

Tredje gärningen avser misshandel på en restaurang, där H.S. misstänks ha 

bitit S.E. i handen, vilket orsakade smärta, svullnad och märke. H.S. påstår 

att han agerat i självförsvar. Bevisningen i denna gärning består av en 

vittnesutsaga och fotografier av bettet. Rätten anser således att H.S.:s 

påstående om att ha agerat i självförsvar kan med hänsyn till bevisen anses 

motbevisat. H.S. döms således för grov kvinnofridskränkning.56  

 

5.2.3 Rättsfall 3: B.A. 

Målet avser grov kvinnofridskränkning samt grov misshandel. Enligt B.A. 

hade paret gäster den 10 augusti 2016. B.A. hade fått en komplimang och 

K.H. blev svartsjuk. När gästerna gått hotade han henne till döden och sa att 

han skulle missbilda henne. Han tog även stryptag så att hon fick svårt att 

andas. Han gav henne också en örfil på örat som orsakade blödning och 

susning. K.H. förnekar till brott och menar att skadorna uppstått genom att 

de haft hårt sex. Han berättar detta först under huvudförhandlingen för att 

man inte talar om sex i hans kultur.57 

Händelserna som utspelade sig 17 februari 2017 hos en faster utgjordes av 

tre fall av misshandel. K.H. lämnade lägenheten men kom tillbaka två 

gånger för att fortsätta misshandla henne. Misshandeln bestod bland annat 

av sparkar på B.A. när hon låg ner, stryptag i ca 2-3 minuter och 

knytnävsslag i nacken. K.H. förnekar att detta inträffat.58 

Den 7 april 2017 bodde B.A. ensam i lägenheten, men K.H. måste haft 

nyckeln till dörren, trots att hon bytt lås. Hon väcktes av att K.H. stod vid 

dörren. K.H. försökte slå hennes huvud mot golvet. Han hade skor på sig 

medan han sparkade och stampade på henne. Skon träffade B.A.:s läpp och 

                                                 
55 B 4604-17 s. 17f och bilaga 1. 
56 B 4604-17 s. 17f. 
57 B 4604-17 s. 6ff och s. 14. 
58 B 9934-16 s. 9f och s. 14. 
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hon fick en lös framtand. Han sparkade även henne i underlivet och hennes 

förlossningssår sprack upp. K.H. tog en kniv och sa att han skulle döda 

henne. K.H. förnekar även att detta inträffat och påstår att skadorna 

uppkommit genom att B.A. tidigare under veckan snubblat på mattan och 

genom att hon slagit sig på lådor i köket.59 

Rätten börjar med att konstatera att bevisningen i relationsvåld i stor 

utsträckning grundas på att målsäganden berättar för våldet för personer som 

senare hörs som vittnen. Det är således inte fråga om utredning av 

gärningen, eftersom vittnena endast återberättar vad målsäganden berättat. 

Berättelserna kan emellertid indirekt förstärka målsägandens berättelse om 

det förenas med vittnenas egna observationer av målsägandens reaktioner 

efter händelser.60 

Rätten anför vidare att B.A. inte lämna några motsägelsefulla uppgifter och 

fäster avseende vid att han flera gånger försökt sparka henne i underlivet 

och att samtliga gärningar inträffat när sonen var närvarande. De medicinska 

utredningarna samt fotografier ger också stöd för B.A.:s uppgifter om hur 

skadorna uppstått. Rätten konstaterar således att B.A.:s utsaga är tillförlitlig 

och läggs till grund för bedömningen. De uppgifter som K.H. lämnat 

föranleder ingen annan bedömning. Rätten dömer således K.H. för grov 

misshandel för ett utav tillfällena, eftersom straffskalan för grov misshandel 

är strängare, samt grov kvinnofridskränkning för övriga gärningar.61 

                                                 
59 B 9934-16 s. 11f och s. 14. 
60 B 9934-16 s. 18. 
61 B 9934-16 s. 18-20. 
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6 Analys 

6.1 Lagstiftarens föreställningar 

En av frågeställningarna i denna uppsats är huruvida lagstiftaren påverkas 

av föreställningar om kön och om brottsoffer och om föreställningarna får 

effekt på lagbestämmelsen. Frågan är besvärlig att utreda, eftersom 

föreställningar är underförstådda och outtalade. Analysen i denna del ämnar 

emellertid diskutera möjliga orsaker till kritiken som riktades mot 

Kvinnovåldskommissionens förslag, genom applicering av teorier som 

behandlats i uppsatsen. 

Några remissinstanser kritiserade Kvinnovåldskommissionens föreslagna 

lägsta straff på fängelse i ett år. Dessa instanser ansåg att det lägsta straffet 

var för högt, i synnerhet för att förslaget avsåg att kriminalisera gärningar 

som inte redan var straffbelagda. Resonemanget är emellertid rättsligt 

ohållbart, eftersom det skulle innebära att straffskalans omfång är beroende 

av huruvida ett beteende tidigare varit straffbelagt eller inte, vilket inte torde 

vara fallet. Möjligen finns det andra skäl bakom detta. 

Föreställningar om kön uppstår genom isärhållning av könen samt genom 

hierarkin där mannen överordnas kvinnan. Isärhållningen innebär att 

egenskaper tilldelas könen och föreställningar växer fram ur detta. 

Samhället i stort betraktar typiskt sett mannen som stark, men inkapabel att 

kontrollera sin ilska. Dessa föreställningar normaliserar våldet som män 

utövar mot kvinnan och skapar föreställningar om att våldet ”inte är så 

farligt” som det faktiskt är, eftersom mannen inte kan rå för det. Möjligen 

kan remissinstanserna påverkas av dessa föreställningar, eftersom 

föreställningarna reproduceras på olika nivåer. Således kan kritiken 

avseende det lägsta straffet möjligen bero på att våldet normaliserats till 

följd av föreställningen om mannens obotliga aggression.  

Kvinnor som utsätts för våld befinner sig i en gråzon avseende 

föreställningar om ideala offer. Kvinnan som inte betraktas som ett idealt 
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offer är det motspänstiga offret och kvinnan som inte lämnar mannen som 

misshandlar henne. Det tycks finnas en oförstående inställning till dessa 

kvinnors situation. Många remissinstanser ansåg att brottet inte skulle 

konstrueras som ett perdurerande brott, trots att detta skulle medfört utökade 

möjligheter för kvinnan att skydda sig mot det våld som hon utsätts för. Ett 

perdurerande brott skulle till största del vara gynnsamt för kvinnan som 

stannar kvar i relationen och möjligen finns det underförstådda 

föreställningar om att kvinnan som inte lämnar mannen inte förtjänar ett 

skydd, eftersom hon upprepande gånger ”låter sig misshandlas”. Kvinnan 

har således inte rätt till beskydd, för att hon inte uppnår brottsofferstatus. 

Vidare, verkar lagstiftaren vara fast inom sina konservativa juridiska ramar. 

Lagrådet anförde att kommissionens förslag var bra och innovativt, men att 

metoden som förslaget bygger på inte stämmer överens med de traditionella 

juridiska metoderna. Förslaget är en obeprövad metod. Detta visar på att det 

inte finns en vilja att ens överväga om strukturella företeelser i samhället är i 

behov av en mer anpassad metod, för att bekämpa ojämlikheter.  

Det finns emellertid exempel på en positiv utveckling avseende 

bekämpningen av de strukturella företeelserna. Kraven på 

gärningsbeskrivningen har sänkts, för att anpassas till våldets 

normaliseringsprocess. Dessutom har brottet rubricerats som ett eget brott, 

vilket medfört att våldet nu synliggörs i större utsträckning.  

 

6.2 Rättstillämparens föreställningar 

Den andra frågeställningen i denna uppsats är huruvida rättstillämparen 

påverkas av föreställningar om kön och om brottsoffer och om 

föreställningar får effekt på deras domar. Inledningsvis kan det konstateras 

att kvinnor som utsätts för våld befinner sig i en gråzon och kan ibland 

betraktas som ideala brottsoffer. Här ska diskuteras om det är möjligt att se 

sådana skiftande mönster. 
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I det första rättsfallet från tingsrätten, döms inte P.C. för grov 

kvinnofridskränkning. Rätten framhåller att P.C. berättat att C.Ö. agerat 

våldsamt mot honom. P.C.:s skildring av C.Ö. kan ha påverkat rättens syn 

på henne, eftersom den dualistiska synen på brott endast möjliggör för C.Ö. 

att uppnå brottsofferstatus om hon är god. Denna bild av henne kan ha 

förstärkts genom försvarets antydan om att C.Ö. har ett kokainberoende. 

Bilden av henne som ett icke-idealistiskt offer förstärks, eftersom offer inte 

ska engagera sig i sådana icke-respektabla aktiviteter. De skiljaktiga uttalar 

sig om att parternas utsagor är samstämmiga, men att försvaret fört bort 

fokus från P.C.:s gärning genom att klandra målsäganden. Det framgår 

också av domen att parterna har haft ett ”på och av förhållande”. Även detta 

förstärker C.Ö.:s position som ett icke-idealt offer. Kvinnan som går tillbaka 

till mannen som misshandlat henne uppnår inte brottsofferstatus. Ju mindre 

ideal C.Ö. framstår som, desto mindre ideal blir P.C. som förövare. 

Föreställningar om kön är inte heller förenliga med den bild som skildras av 

målsäganden. C.Ö. beter sig inte enligt de egenskaper som kvinna tilldelats. 

Hon skildras som våldsam och engagerar sig i aktiviteter som är ohederliga.  

Rätten förefaller också tillämpa det neutrala rättsskyddssubjektet. De 

synliggör inte det strukturella våld som C.Ö. utsätts för. Rätten dömer helt 

efter P.C.:s erkännanden. I de fall P.C. inte erkänt till gärningen, avfärdas 

målsägandens utsaga, trots att det finns vittnen som stärker hennes 

berättelse. I tredje rättsfallet menar rätten att vittnesutsagor som återberättar 

vad målsägandet uppgett kan förstärka målsägandens berättelse under viss 

omständigheter, men i detta fall har rätten helt bortsett från vittnena. Vidare, 

fäster rätten stor avseende vid att C.Ö. under huvudförhandlingen uppgett 

att P.C. tagit tag i båda hennes armar och inte en arm. Rätten anför att detta 

medför att hennes utsaga inte är tillförlitlig. Detta trots att C.Ö. förklarat att 

missförstånd har uppstått under förhören, eftersom P.C. utövat våldet så 

frekvent under deras relation. Rätten ger intryck av att vara oförstående 

gentemot våldets normaliseringsprocess. 

I det andra rättsfallet är brottsoffret egentligen inte fullkomligt idealt, men 

hon uppnår ändå brottsofferstatus. Det förekommer uppgifter i domen om 
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att relationen mellan parterna ibland har innefattat droger. H.S. skildras 

emellertid som en alkoholmissbrukare, vilket skapar en bild av honom som 

en ond gärningsman. Vittnen har också uttalat sig om att S.E.:s ändrats och 

är mer tillbakadragen. Detta förstärker synen på S.E. som ett idealt 

brottsoffer, eftersom det framställer henne som svag och skyddsbehövlig. 

Bevisningen i målet är omfattande och det finns vittnen som bevittnat H.S.:s 

våld. Spår av föreställningar om kön och brottsoffer kan emellertid 

upptäckas även här, exempelvis nämns det att S.E. tränat karate när hon var 

10 år, men att hon mest spelat piano och dansat. Rätten har emellertid i 

övrigt en framåtsträvande syn på S.E. som brottsoffer. Rätten anför att hoten 

som H.S. uttalat ska betraktas i sammanhanget om att hon gömmer sig från 

honom. Detta rättsfall påvisar således att rätten i vissa fall beaktar det 

strukturella subjektet, framför det sedvanliga neutrala rättsskyddssubjektet. 

Det sista rättsfallet avser troligtvis det mest idealt brottsoffer av de tre 

rättsfallen. Några paralleller kan dras till den undersökning som 

Kvinnovåldskommissionen utförde, vilket påvisade att vissa kvinnor enklare 

uppnår offerstatus.  I fallet blev B.A. misshandlad medan sonen var 

närvarande, vilket skapar en bild av en ond gärningsman, eftersom denne 

låter sitt barn bevittna våldet mot mamman. Då gärningsmannen är 

idealistisk, blir brottsoffret också idealistiskt. B.A. är vidare av en annan 

härkomst, vilket enligt undersökningen ger ett starkt skydd, eftersom dessa 

kvinnor anses saknar socialt skyddsnät. 

Sammanfattningsvis kan föreställningar om brottsoffer och kön påträffas i 

de avgöranden som ovan redogjorts för. Rättstillämparen tycks inte 

fullkomligt kunna frångå de föreställningar som råder i samhället, men det 

är möjligt att påvisa en utveckling där rätten börjar betrakta våldet i dess 

strukturella sammanhang. Denna utveckling påvisas främst genom den 

forskning som bedrivits avseende det straffrättsliga rättsskyddssubjektet 

samt genom rättsfall 2. I detta rättsfall var offret egentligen inte ett idealt 

brottsoffer, men rättstillämparen gav ändå företräde till det strukturella 

subjektet. 
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