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Summary

In Swedish law, a person has the right to defend themselves when he or she is subject to a

concrete criminal ongoing or imminent attack. This right to self-defense has been criticised

for being deficient for a woman subjected to domestic violence by her male partner. The

critics claim that when the woman has a real opportunity to defend herself she is not allowed

to, and when she has a right to self-defense there is no chance. In case law, the objections

concerning self-defense have not been successful because the violence has not been

considered ongoing or imminent at the time for the woman’s (counter)attack. This paper

examines the right to self-defense from a gender perspective based on science about domestic

violence, to investigate if there is a right for women in these situations in reality. A legal

analysis method is being used to answer the formulated questions. ‘

The first question concerns how the right to self-defense can be criticized from a gender

perspective. Legally there is a lack of understanding of the woman’s situation and her real

chances to defend herself against the violence. The law is formally gender-neutral, but in

reality, it is not. The regulation can therefore be criticized for preserving the male norm and

the social gender power structure. The woman’s situation should be able to fall under the

existing requirement of imminent attack due to the fact that the danger is constantly present.

The second question that is answered is how the Swedish crime violation of a woman’s

integrity in 4 chpt. 4a § BrB can be changed to cater to women´s real situation. Since it is not

constructed as a continuing crime, there is a lack of a right to self-defense during the period

when the crime is going on, except when the violence is ongoing or imminent. At this stage,

the woman misses real opportunities to defend herself. With a continuing construction, an

attack would always be considered imminent for a woman who is a victim of the crime, and

she would therefore have a right to self-defense at the time for her counterattack. To combat

men’s violence against women, which constitutes a major social problem, the legislation must

change to cater to women’s reality and needs.
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Sammanfattning

I svensk rätt har en person rätt till självförsvar om den utsätts för ett brottsligt angrepp på sin

person. Denna nödvärnsrätt har kritiserats för att vara oanvändbar för en kvinna som utsätts

för våld av sin manliga partner. Kritiker hävdar att kvinnan saknar en reell förmåga att

försvara sig när nödvärnsrätt föreligger, men saknar sådan rätt när det finns en faktiskt

möjlighet att försvara sig. I rättspraxis har nödvärnsinvändningar inte nått framgång för att

domstolen inte har ansett angreppen påbörjade eller överhängande vid tidpunkten för

kvinnans (mot-)angrepp. I uppsatsen analyseras nödvärnsrättens konstruktion ur ett

genusperspektiv mot bakgrund av forskning om mäns våld mot kvinnor, i syfte att undersöka

om en nödvärnsrätt i realiteten tillkommer kvinnor i dessa situationer. En rättsanalytisk metod

används för att besvara uppsatsens frågeställningar.

Uppsatsens första frågeställning handlar om hur den nu gällande nödvärnsrätten kan kritiseras

ur ett genusperspektiv. Rättsligt saknas en förståelse för kvinnans situation och hennes

faktiska möjligheter att försvara sig mot mannens våld. Även om nödvärnsrätten är formellt

könsneutral är den inte det i realiteten. Bestämmelsen kan därför kritiseras för att upprätthålla

den manliga normen och bevara sociala maktstrukturer mellan könen. Kvinnans situation bör

kunna tolkas in det befintliga rekvisitet överhängande brottsligt angrepp, mot bakgrund av att

faran för kvinnan är konstant närvarande.

Den andra frågeställningen som besvaras är hur brottet grov kvinnofridskränkning i 4 kap. 4a

§ BrB påverkar nödvärnsrätten och hur dess konstruktion kan ändras för att bättre tillgodose

kvinnors verkliga situation. Då det inte är konstruerat som ett fortlöpande, ett s.k.

perdurerande, brott föreligger inte en nödvärnsrätt under hela den tidsperiod brottet mot

kvinnan fortgår, utan bara när ett angrepp är påbörjat eller överhängande. I det skedet saknar

kvinnan däremot reella möjligheter att freda sig. En perdurerande konstruktion hade medfört

att ett angrepp alltid ansetts överhängande för en kvinna som är offer för kvinnofridsbrottet,

och därmed givit henne nödvärnsrätt vid tidpunkten för hennes gärning. För att komma till

rätta med det stora samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör måste lagstiftningen

ändras för att bättre tillgodose kvinnors verklighet och behov.
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Förkortningar

BrB Brottsbalken

FN Förenta nationerna

NJA Nytt juridiskt arkiv

Prop. Proposition

RH Rättsfall från hovrätterna

SOU Statens offentliga utredningar

SKR Sveriges kommuner och regioner
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1. Inledning

1. 1 Bakgrund

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett högaktuellt ämne. Som en reaktion på den

senaste tidens kvinnomord hölls i april 2021 ett partisamtal om möjliga åtgärder och en

krisgrupp bildades. Statsminister Stefan Löfven publicerade ett omfattande inlägg på

Facebook om det faktum att i snitt 15 kvinnor årligen dödas av sin manliga partner.1 FN

uppskattar att våldet mot kvinnor har ökat markant under coronapandemin, då flera

kvinnojourer vittnar om ökad belastning.2 Som ett led i att bekämpa partnervåldet infördes

1998 brottet grov kvinnofridskränkning, i syfte att stärka det straffrättsliga skyddet för

kvinnor som är offer för upprepade kränkningar av sin nuvarande eller f.d. partner.3

I internationella sammanhang har rättsordningar kritiserats för att inte tillgodose kvinnors

verklighet och behov i partnervåldsituationer. Professor A. Rosen vid University of North

Carolina har fördjupat sig i självförsvarsrätten och talar om dess otillgänglighet för

våldsutsatta kvinnor i.o.m. “the imminence requirement”. Han konstaterar att lagen måste

justeras för att en kvinna inte ska dömas till ansvar för (mot-)angrepp som begås vid en

tidpunkt som är hennes enda reella möjlighet att försvara sig.4 I den svenska kontexten har

motsvarande kritik förts av bl.a. Petter Asp och Monica Larsson. Nödvärnsrätten i 24 kap. 1 §

BrB ger den som blir utsatt för ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på sin

person rätt att bruka visst fysiskt våld i självförsvar. Kritiken grundar sig i att när kvinnor

utsätts för ett angrepp som ger rätt till nödvärn, saknar de p.g.a. sin fysiska och psykiska

underlägsenhet förmåga att försvara sig. När kvinnor däremot har en reell förmåga att

försvara sig, saknar de nödvärnsrätt.5 Mot bakgrund av detta är det intressant att granska

nödvärnsrätten ur ett genusperspektiv, för att undersöka huruvida en nödvärnsrätt i realiteten

tillkommer kvinnor.

5 Asp (1999), s. 85.
4 A. Rosen, “On self-defense, imminence, and women who kill their batterers”.
3 Prop. 1997/98:55, s. 74.
2 Larsson, “Lista: Här är fem områden där jämställdheten backat under coronapandemin”.
1 Juhlin, “Stefan Löfven om partisamtalen om mäns våld mot kvinnor: Allas plikt”.
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1. 2 Syfte och frågeställningar

Denna uppsats syftar till att undersöka möjligheterna att åberopa nödvärn i en

partnervåldsituation. Med förhoppning att bidra till den pågående debatten står mäns våld

mot kvinnor i nära relationer i fokus. I ansatsen ingår att utreda huruvida en nödvärnsrätt i

realiteten tillkommer en kvinna som utsätts för upprepat och systematiskt våld av sin manliga

partner, mot bakgrund av gällande rätt och den forskning som gjorts om partnervåld. För att

uppnå syftet ska nödvärnsrätten därmed studeras ur ett genusperspektiv. Följande

frågeställningar avses att besvaras:

1. Hur kan den gällande nödvärnsrätten i partnervåldsituationer kritiseras ur ett

genusperspektiv?

2. Hur påverkar kvinnofridsbrottets konstruktion nödvärnsrätten och hur kan det

rekonstrueras för att en kvinna ska nå framgång med sin nödvärnsinvändning?

1. 3 Perspektiv och teori

Denna uppsats är skriven ur ett genusperspektiv med inriktning på radikalfeminism.

Genusrättsvetenskapen studerar sambandet mellan kön och rätt, och genusbegreppet används

för att synliggöra, problematisera och analysera detta samband. Detta med utgångspunkt i att

jämställdhet är en grundläggande rättslig princip och ett övergripande samhälleligt mål.6 Ett

flertal huvudinriktningar kan urskiljas i samlingsbegreppet genusrättsvetenskap.7 I denna

uppsats är feminism centralt och med det feministiska perspektivet på rätten studeras hur

rättsliga strukturer kan begränsa de materiella möjligheterna till jämställdhet.8

Olika feministiska ideologier, såsom liberal, queer och postkolonial feminism, kan förklara

hur rättsliga strukturer står i vägen för den reella jämställdheten. Radikalfeminismen är den

inriktning som bäst tillgodoser syftet med denna uppsats genom att förklara kvinnors

underordnade ställning med att vi lever i ett patriarkat.9 Patriarkat är ett samlingsbegrepp för

socialt och historiskt utvecklade strukturella skillnader i villkor mellan könen, som medför att

9 Maktsalongen, “Olika sorters feminism”.
8 Ibid, s. 29-31.
7 Ibid, s. 27.
6 Gunnarsson, Svensson, Käll och Svedberg (2018), s. 11.
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företeelser som kan verka könsneutrala egentligen fungerar till förmån för mäns intressen.10

Enligt radikalfeminismen hålls kvinnor underordnade män genom att män utövar sexuella

och våldsamma handlingar mot kvinnor. Inriktningen handlar alltså inte om radikalism eller

extremism, utan om att söka orsaken till maktordningen.11 Patriarkatet blir synligt i

rättstillämpningen och innebär att kvinnor som är offer för partnervåld har en begränsad

nödvärnsrätt i realiteten. Mot bakgrund av det anförda är det valda perspektivet mest

intressant, även om andra perspektiv kan leda till andra diskussioner om nödvärnsrätten.

Liknande angreppssätt går att finna i den internationella diskussionen. Efter att en allvarligt

våldsutsatt kvinna dömts för mord i USA för att ha dödat sin sovande make skrev ovan

presenterad professor, A. Rosen, en artikel om nödvärnsrättens otillräcklighet ur ett

feministiskt perspektiv. Artikeln, som behandlar delstatens motsvarande krav på

överhängande angrepp, har givit inspiration till denna uppsats genom att kritisera

rättstillämpningen och föreslå ändringar i lagen för att bättre tillgodose kvinnors faktiska

situation.12

1. 4 Metod och material

Den rättsdogmatiska metoden syftar traditionellt till att fastställa gällande rätt utifrån de

vedertagna rättskällorna.13 Då uppsatsen har en vidare syftning än så används den

rättsanalytiska metoden för att analysera och kritisera gällande rätt. Den rättsdogmatiska

metoden kan däremot sägas ingå som ett led i det rättsanalytiska arbetet, då det är nödvändigt

att fastställa gällande rätt för att senare kunna analysera den.14 Metoden används därför för att

utreda rättsläget avseende brottet grov kvinnofridskränkning och nödvärnsrätten. För detta

ändamål används rättsdogmatiskt erkända rättskällor, d.v.s. lag, förarbeten och doktrin.

En rättsanalytisk metod är väl förenlig med uppsatsens syfte genom att öppna upp för att

arbetet kan vägledas av en viss värdering eller infallsvinkel.15 I denna uppsats tillämpas ett

genusperspektiv med en feministisk inriktning för att problematisera den otillräckliga

15 Ibid, s. 52.
14 Ibid, s. 51.
13 Sandgren (2015), s. 49.
12 A. Rosen, “On self-defense, imminence, and women who kill their batterers”.
11 Maktsalongen, “Olika sorters feminism”.
10 Gunnarsson, Svensson, Käll och Svedberg (2018), s. 46-47.
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nödvärnsrätten i förhållande till kvinnofridsbrottet. Till stöd för denna infallsvinkel baseras

analysen delvis på erkända författares argumentationer i frågan. Exempelvis ligger juristen

och socialforskaren Monica Larssons verk ”Slå tillbaka! Har misshandlade kvinnor rätt till

nödvärn?” till grund för analysen. Vägledning söks även i den internationella diskussionen,

varför en artikel av en amerikansk professor låter inspirera den egna slutsatsen.

Den rättsanalytiska metoden tillåter alla former av material för att analysera och kritisera

gällande rätt, d.v.s. inte enbart auktoritativa rättskällor.16 För att förstå omfattningen av våldet

och hur detta kan förefalla används material framtaget av personer som har kunskap i

genusvetenskap och är särskilt insatta i partnervåld. Den kunskapsöversikt som är skriven på

uppdrag av nuvarande SKR om mäns våld mot kvinnor är ett gott exempel på detta.

För att kunna analysera nödvärnsrätten i partnervåldsituationer har olika typer av rättsfall

granskats, vilka har funnits i samband med att artiklar och doktrin på området studerats.

Utifrån dessa har slutsatser kunnat dras om generella faktorer som är avgörande för

domstolens bedömning. Slutsatserna presenteras i kap. 5 med exempel och

vidarehänvisningar. De är utvalda för att de är tydliga exempel på hur nödvärnsrätten

tillämpas i partnervåldsituationer i praktiken. I samtliga fall är det fråga om en parrelation där

mannen regelbundet utövat våld mot kvinnan, där kvinnan vid ett tillfälle tillgripit grovt våld

mot mannen och hävdat att gärningen begicks i nödvärn.

Domarna är meddelade av underrätterna. Avsikten var att finna rättsfall från högsta

domstolen, men det visade sig mycket svårt att hitta rättsfall från högsta instans som visar på

den aktuella problematiken. I JUNO och Infotorg uppkom en ofantlig mängd träffar avseende

nödvärn och när sökningen begränsades till “nödvärn grov kvinnofridskränkning”, “kvinna

hävdar nödvärn” eller “nödvärn våld i nära relation” gavs inga träffar från högsta domstolen.

Med JUNO:s detaljerade sökfunktion kunde rättsfall med orden “nödvärn” samt

“förhållande”, “partner” eller “pojkvän” i texten sökas fram, men inte heller då fanns något

avgörande som överensstämde med urvalskriterierna ovan. Även om domar från

underrätterna har ett lägre rättskällevärde än de från högsta instans fyller de en funktion i

uppsatsen genom att redogöra för hur nödvärnsrätten tolkas och tillämpas idag.

16 Sandgren (2015), s. 50.
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1. 5 Avgränsningar

I den paragraf som reglerar kvinnofridsbrottet17 finns ett första stycke som tar sikte på

upprepade straffbara kränkningar som riktas mot närstående eller tidigare närstående

personer, till skillnad från det andra stycket som särskilt avser en mans våld mot en kvinna

som han är eller har varit i en parrelation med. Då denna uppsats syftar till att granska

nödvärnsrätten ur ett genusperspektiv är det andra stycket centralt.

Av utrymmesskäl redogörs endast översiktligt för rättstillämpningen enligt rättspraxis. Ett

begränsat antal rättsfall presenteras i syfte att exemplifiera generella faktorer som är

avgörande för domstolens bedömning. Hänvisningarna ska, förutom styrka mina slutsater,

göra det möjligt att studera relevant praxis på egen hand. En utförlig redogörelse för olika

rättsfall hade givit en mer fullständig bild av hur domstolen resonerar i aktuella

nödvärnsfrågor.

Om situationen varit sådan att kvinnan svårligen kunnat besinna sig kan hon undgå ansvar

genom nödvärnsexcess. Denna möjlighet kan p.g.a. uppsatsens omfång bara behandlas i

korthet. För att besvara uppsatsens frågeställningar är nödvärnsbestämmelsens

tillämpningsområde mest relevant och central för analysen.

1. 6 Forskningsläge

Hur nödvärnsrätten ska tillämpas i förhållande till kvinnor som är offer för partnervåld berörs

ytterst lite i förarbetena, utan uppgiften hänvisas till rättstillämparna.18 Det saknas också ett

vägledande avgörande från högsta domstolen i frågan. Nödvärnsrätten kan därför i detta

hänseende beskrivas som outforskad. I både internationell och nationell doktrin finns däremot

en relativt omfattande genusbaserad analys, varför nödvärnsrätten ur detta perspektiv kan

anses genomarbetad. I Sverige är Petter Asp, Monica Larsson och Claes Lernestedt tre

nämnvärda författare, vilkas verk både belyser problematiken och ger lösningsförslag.

Tidigare forskning används för att underbygga argumentationen och ge en nyanserad analys, i

syfte att med uppsatsen kunna bidra till den högaktuella debatt om partnervåld som nu pågår.

18 SOU 1995:60 s. 306.
17 4 kap. 4a § BrB.

9



1. 7 Disposition

Uppsatsen består av sex kapitel, varav det första härmed är avslutat. Nästa kapitel, kap. 2,

beskriver mäns våld mot kvinnor och hur detta kan förefalla i partnersituationer. Därefter, i

kap. 3, behandlas kvinnofridsbrottet, d.v.s. det brott som särskilt tar sikte på det upprepade

våld män begår mot kvinnor som de har eller har haft en parrelation med. Kommande kapitel,

kap. 4-5, förklarar den gällande nödvärnsrätten och presenterar rättspraxis som belyser

problematiken som finns. Varje kapitel inleds med en beskrivning av dess innehåll och syfte

och avslutas med en analys som har utgångspunkt i det som behandlats dittills. Analysen sker

alltså löpande genom uppsatsen och blir mer omfattande efterhand. I avsnitten presenteras

diskussionen i doktrin, dels för att författarnas utredningar har ett nära samband med

respektive kapitels innehåll, dels för att den egna analysen tar stöd av doktrin. Uppsatsens

sista kapitel, kap. 6, innehåller en sammanfattande analys och slutsats där samtliga delar vägs

samman för att besvara uppsatsens frågeställningar.
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2. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer

2. 1 Inledning

Detta kapitel syftar till att ge en grundläggande förståelse för hur partnervåld kan se ut och

den situation en utsatt kvinna befinner sig i. Kunskapen är nödvändig för att analysera den nu

gällande nödvärnsrätten ur ett genusperspektiv. Först ges en bakgrund i syfte att översiktligt

förklara vad partnervåld grundar sig i. Därefter följer avsnitt som beskriver våldet och dess

utveckling i en normaliseringsprocess samt de band som gör att kvinnan svårligen kan lämna

den destruktiva relationen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.

2. 2 Våldets orsaker

Mannens överordning kan delvis förklaras mot bakgrund av djupt rotade historiska

traditioner.19 Kvinnan har sedan urminnes tider varit sexuellt, ekonomiskt och politiskt

underordnad mannen.20 Forskningen har däremot tagit sin utgångspunkt i

individualpsykologiska, socialpsykologiska och strukturella förklaringsteorier. På det

individuella planet står det sociala arvet i fokus och ur ett socialpsykologiskt perspektiv är

samspelet mellan mannen och kvinnan centralt. Under det senaste decenniet har förklaringar

till mäns våld mot kvinnor snarare sökts i ojämlika maktförhållanden. Tidigare har

kvinnoförtrycket varit direkt och synligt, men patriarkatet har utvecklats till en idag mer

indirekt och osynlig underordning.21 Radikalfeminismen är den feministiska inriktning och

förklaringsteori som tar utgångspunkt i att historiskt och socialt utvecklade strukturer

upprätthåller mansnormen.22

2. 3 Våldets former

Mäns våld mot kvinnor består i fysiskt och sexuellt våld, men även andra makt- och

dominansmedel omfattas, s.k. psykologiskt våld. Det fysiska våldet kan vara allt ifrån en

22 Gunnarsson, Svensson, Käll och Svedberg (2018), s. 46-47.
21 Ibid, s. 99-101.
20 Ibid s. 95.
19 SOU 1995:60, s. 97.
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knuff till knivattacker, medan det sexuella våldet avser fysiska handlingar såsom våldtäkt

eller andra fysiska sexuella övergrepp. En stor del av våldet är däremot av psykologisk natur

och kan bestå i verbala kränkningar, förstörelse av ägodelar, hot och utpressning. Denna typ

av våld kan också handla om att isolera kvinnan från omgivningen eller göra henne

ekonomiskt beroende av mannen.23

2. 4 Våldets normaliseringsprocess

I modern kvinnoforskning är normaliseringsprocessen den process i vilken våldet gradvis blir

en del av vardagen i de relationer det förekommer. Mannens våld mot kvinnan utvecklas

stegvis och genom processen flyttar kvinnan successivt sina gränser för vad hon kan

acceptera i förhållandet.24 Gränsen mellan extra omsorg och kontroll är hårfin och blir ofta

bara identifierbar i efterhand. Det psykologiska våldet kompletteras så småningom med

fysiskt och sexuellt våld. Den långsamma utvecklingen innebär att de små förskjutningarna

svårligen upptäcks, så en reaktion kommer oftast först vid starkt fysiskt våld. Även om det

fysiska våldet beskrivs överrumplande, har det ofta föregåtts av stegrande faser med ökad

kontroll och isolering.25

Förhållandet mellan kvinnan och mannen består av omväxlande lugna perioder.

Våldsutbrotten kan följas av en tid då mannen är särskilt omsorgsfull, för att sedan successivt

övergå i en spänd fas som accelererar till fysiskt våld. Under de lugna perioderna uppträder

mannen som personen kvinnan blev kär i och förhoppningen om att relationen är återställd

uppkommer. Dessa perioder framstår som överdrivet ljusa mot bakgrund av de våldsamma

perioderna.26 För kvinnan är oberäkneligheten så utmattande och förvirrande hon till slut inte

kan försvara sin integritet. Varje gång intalar hon sig att det är ett tillfälligt problem och att

hon har kontroll över situationen.27 Misshandlande män kan också sägas ha dubbla

personligheter, som charmerande sällskapsmänniskor mot utomstående å ena sidan, och som

aggressiva mot sin partner å andra sidan.28

28 SOU 1995:60, s. 102.
27 Eliasson och Ellgrim (2006), s. 31.
26 Ibid, s. 44-45.
25 Eliasson och Ellgrim (2006), s. 30-32.
24 Prop. 1997/98:55, s. 74-75.
23 Eliasson och Ellgrim (2006), s. 31.
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2. 5 Att bryta upp

Normaliseringsprocessen kan i stor utsträckning förklara varför kvinnan inte vill eller kan

lämna mannen som utsätter henne för våld. Eftersom mannen visar en vänlig sida mot

utomstående lever hoppet om att denna positiva sida ska ta överhanden kvar länge. Växlande

perioder av våld och värme förstärker kvinnans känslomässiga beroende. Ofta försöker

kvinnan hitta rationella förklaringar till mannens beteende, såsom att han är sjuk, har

psykiska problem eller är arbetslös. När kvinnan isoleras fysiskt isoleras hon också psykiskt

och efterhand förloras referensramar, vilket gör det svårare att urskilja goda respektive dåliga

upplevelser. Våldsprocessen gör att kvinnan inte alltid uppfattar våldet som onormalt.29

Starka emotionella band av kärlek, rädsla, hat, medlidande, skuld och hopp binder kvinnan

vid mannen och gör det lättare för honom att kontrollera henne. Oron för vad en separation

skulle innebära för gemensamma barn är en annan förklaring till att kvinnan stannar med

mannen. Banden både bevarar det destruktiva förhållandet och förhindrar att problemet

upptäcks av utomstående.30 Våldsutsatta kvinnor väntar ofta länge innan de söker hjälp, men

även om kvinnan vidtar åtgärder kan hon långt ifrån vara säker på att mannen lämnar henne

ifred.31

2. 6 Sammanfattning

Utifrån detta kapitel kan konstateras att kvinnans relation till mannen är mycket komplicerad

och svårförståelig för en utomstående. När våldet blir en del av vardagen och referensramar

suddas ut förstår kvinnan inte själv faran hon befinner sig i. De flesta har säkert frågat sig

varför kvinnan inte bara lämnar relationen, men med kunskap om de olika band hon har till

mannen blir frågan enklare att besvara. Med hänsyn till att parterna kan ha gemensamma

barn, att männen ändå inte lämnar kvinnorna i fred efter ett uppbrott och att kvinnorna lever

under hot som männen bevisligen kan förverkliga måste vi i de flesta fall dra slutsatsen att en

flykt inte är ett alternativ. Hur kvinnans nu beskrivna situation behandlas rättsligt utreds i de

kommande kapitlen.

31 Ibid, s. 67.
30 Eliasson och Ellgrim (2006), s. 32.
29 Ibid, s. 102-103.
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3. Grov kvinnofridskränkning

3. 1 Inledning

Mannen som utsätter en kvinna för sådant våld som beskrevs i kap. 2 kan dömas för grov

kvinnofridskränkning. I detta kapitel behandlas brottets bakgrund, konstruktion och

tillämpningsområde för att senare kunna besvara uppsatsens frågeställningar. Brottet grov

fridskränkning lämnas i enlighet med uppsatsens avgränsningar därhän.32 Avslutningsvis ges

en analys som främst fokuserar på det faktum att kvinnofridsbrottet inte är konstruerat som

ett fortlöpande, perdurerande, brott i enlighet med det ursprungliga förslaget.33

3. 2 Bakgrund

Kvinnovåldskommissionens slutbetänkande Kvinnofrid34 innehöll dels en beskrivning av

våldet mot kvinnor, såsom dess omfattning, orsaker och mekanismer, dels förslag på åtgärder.

I regeringens proposition framgick en vilja att bekämpa våldet genom att tydligt markera

samhällets avståndstagande och öka tryggheten för offren. Införandet av ett nytt brott i

brottsbalken sågs som en viktig åtgärd för att belysa det våld som många kvinnor får utstå.

Riksdagen antog kvinnofridspropositionen 1998.35

Fram till dess att brottet grov kvinnofridskränkning infördes i BrB hade den svenska

straffrätten främst fokuserat på enskilda gärningar.36 Vid upprepade övergrepp kan det vara

svårt för offret att hålla isär olika händelser och beskriva dem mer än översiktligt i tid och

rum.37 Med utgångspunkt i den ovan beskrivna normaliseringsprocessen är brottet därför

konstruerat för att ta hänsyn till den kränkta kvinnans hela situation, där det inte är

nödvändigt att tidsmässigt ange varje handling i detalj.38 De enskilda kränkningar mannen

utsätter kvinnan för uppnår inte heller alltid rekvisiten för att tillsammans utgöra en grov

38 Larsson (2004), s. 57-58.
37 Prop. 1997/98:55, s. 75-76.
36 Larsson (2004), s. 57-58.
35 Prop. 1997/98:55, s. 23-24.
34 SOU 1995:60.
33 SOU 1995:60 s. 306.
32 För information om fridsbrottet hänvisas till prop. 1997/98:55, s. 74ff.
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misshandel.39 Kvinnofridsbrottet fokuserar därför på systematiska kränkningar som var för

sig kan vara av mindre allvarlig art, men som tillsammans kan bedömas som ett allvarligare

brott. Ur ett straffrättsligt perspektiv ses de upprepade kränkningarna som särskilt allvarliga

och ska därför medföra att straffet blir strängare, jämfört med om varje handling skulle

bedömas var för sig utan samband med varandra.40

Kvinnovåldskommissionen föreslog att brottet skulle bli ett perdurerande brott mot bakgrund

av att det inte är de enskilda handlingarna i sig som karaktäriserar kvinnans situation. De

systematiska kränkningarna utgör istället en ständigt pågående process och var för sig täcker

inte handlingarna det samlade straffvärdet av denna process.41 Några remissinstanser ansåg

däremot att det skulle uppkomma svårigheter avseende nödvärnssituationer. Kvinnan skulle

med en sådan konstruktion, oavsett om ett angrepp var påbörjat eller överhängande, ha en

nödvärnsrätt under hela den tid åtalet avser. Detta var ett av skälen till varför regeringen inte

konstruerade brottet som perdurerande. Nödvärnshandlingen måste istället vara knuten till ett

brottsligt angrepp som omfattas av åtalet.42

3. 3 Gällande rätt

Grov kvinnofridskränkning regleras i 4 kap. 4a § 2 st. BrB:

Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap. eller enligt 24 § lagen

(1988:688) om kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, om

var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och

gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till

fängelse i lägst nio månader och högst sex år.

Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har

varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande

förhållanden, ska han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff.

42 Prop. 1997/98:55, s. 76 och 78.
41 SOU 1995:60, s. 306.
40 Larsson (2004), s. 61-62.
39 Prop. 1997/98:55, s. 76 och 78.
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Andra stycket, vilket är centralt för denna uppsats, tillämpas i partnervåldsituationer. Brottet

bedöms då som grov kvinnofridskränkning istället för grov fridskränkning, vilket tar sikte på

närstående i allmänhet. Flera brottsliga gärningar, med ett visst samband, behöver vara uppe

till domstolens prövning samtidigt. De kan vara av olika slag, men ska rymmas under någon

av de brottsbeskrivningar som är angivna i paragrafens första stycke. Det kan således vara

fråga om exempelvis misshandel, olaga tvång, ofredande eller våldtäkt. Gärningarna bedöms

som en helhet om var och en av dem utgör ett led i en upprepad kränkning. Även om

allvarliga brott ofta förekommer i våldsamma relationer kan en serie relativt lindriga

gärningar, sedda var för sig, medföra ansvar. De otillåtna gärningarna bedöms i sitt

sammanhang, vilket ger paragrafen dess fridstörande karaktär.43

Enligt brottsbeskrivningen ska gärningarna vara ägnade att allvarligt skada kvinnans

självkänsla. I propositionen betonas att offret skall skadas allvarligt, d.v.s. mer än vid ett enda

fristående integritetskränkande brott. Vid mer lindriga brott kan det ske genom att gärningen

ingår i en serie som sammantaget bryter ner den utsatta kvinnan. Syftet är att hela den utsatta

kvinnans situation ska beaktas och att hänsyn ska tas till omständigheter i det enskilda

fallet.44

3. 4 Analys

Det aktuella brottet konstruerades inte som ett perdurerande brott i enlighet med

Kvinnovåldskommissionens förslag, främst med hänsyn till svårigheterna i

nödvärnshänseende. Den frågan analyseras i kap. 4.5. Suzanne Wennberg menar istället att ett

upprepat våldsbrott inte skapar ett faktiskt tillstånd som talar för en fortlöpande

brottskonstruktion. Hon jämför med brottet olaga frihetsberövande där ett moment i brottet är

att underlåta att upphäva ett tillstånd. Brottet fullbordas i samband med inspärrandet,

fortsätter så länge offret är berövat sin frihet och upphör genom en positiv handling.45 Monica

Larsson är kritisk mot Wennbergs resonemang. Hon menar att kränkningen av kvinnans

integritet och det faktum att självkänslan skadas allvarligt utgör ett sådant tillstånd, som inte

upphör bara för att mannen slutar misshandla kvinnan vid det aktuella tillfället.46

46 Larsson (2004), s. 85.
45 Wennberg (2000), s. 794.
44 Prop. 1997/98:55, s. 133.
43 Prop. 1997/98:55, s. 131-133.
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I denna fråga är jag enig med Larsson. Mot bakgrund av det som fastställdes i kap. 2 talar det

upprepade och systematiska i mannens agerande för att gärningen är fortlöpande. Med

hänsyn till den situation kvinnan befinner sig i, i sitt hem, skiljer sig inte kvinnofridsbrottet

och det olaga frihetsberövandet åt i den utsträckning som Wennberg menar. Den

frihetsberövades tillstånd som frihetsberövad upphör inte bara för att förövaren avslutar en

misshandel av personen vid ett tillfälle, vilket kan jämföras med kvinnans situation avseende

kvinnofridsbrottet. Offren i båda fallen isolerade, förvisso i olika utsträckning fysiskt och

psykiskt, och fullständigt under förövarens kontroll. Med tanke på att det olaga

frihetsberövandet upphör när offret återfår sin frihet bör mannens brott mot kvinnan upphöra

vid samma tidpunkt, d.v.s. när kvinnan är helt fri från mannens trakasserier.

Den aktuella konstruktionen kan dessutom anses oförenlig med bestämmelsens bakgrund och

syfte. De upprepade och systematiska övergreppen karaktäriserar brottet och domstolen ska

beakta hela den utsatta kvinnans situation, men med nuvarande konstruktion blir det naturligt

att se till enskilda handlingar var för sig. Sammantaget finns flera argument för att låta

kvinnofridsbrottet bli ett perdurerande brott.

17



4. Nödvärn

4. 1 Inledning

Nödvärn kan utgöra en rättfärdigande omständighet som medför ansvarsfrihet för en annars

straffbelagd gärning. Paragrafen räknar upp en uttömmande lista om fyra nödvärnssituationer,

där den första punkten är relevant för denna uppsats.47 Syftet med kapitlet är att ge kunskap

om nödvärnsrättens tillämplighet och hur det påverkar kvinnors möjligheter att undgå

straffansvar för sina (mot-)angrepp. Kapitlet avslutas med en analys med inslag från

diskussionen i doktrin.

4. 2 Gällande rätt

Nödvärn regleras i 24 kap. 1 § BrB:

En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets

beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Rätt till nödvärn föreligger mot

1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom.

Av särskild relevans i detta sammanhang är vid vilken tidpunkt en kvinna får vidta en

självförsvarsgärning och när grovt våld kan rättfärdigas. I.o.m. att en rätt till nödvärn

föreligger vid ett påbörjat eller överhängande angrepp föreligger inte nödvärnsrätt när

angreppet avslutats.48 En hämndaktion kan alltså inte utgöra en nödvärnshandling. Högsta

domstolen har uttalat att angreppet inte är avslutat om den angripne omedelbart slår tillbaka.49

Ett överhängande brottsligt angrepp behöver inte vara omedelbart förestående, utan en

nödvärnsåtgärd kan vidtas på ett något tidigare stadium. Av förarbetena framgår att en

fartygsbefälhavare som fått kännedom om att besättningen avser att döda honom när fartyget

49 Asp, Ulväng och Jareborg (2013), s. 212-213.
48 Prop. 1993/94:130, s. 28-29.
47 Asp, Ulväng och Jareborg (2013), s. 210.
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kommer till en viss plats inte behöver vänta med att vidta en nödvärnshandling till dess att

fartyget nått platsen.50

Som vägledande princip gäller att nödvärnsgärningen inte får stå i klar disproportion till vad

som erfordras för att avvärja den hotande faran och att det inte får föreligga ett uppenbart

missförhållande mellan gärningen och den skada som kan uppstå genom angreppet. Högsta

domstolen har uttalat att det kan vara tillåtet att döda mannen i en nödvärnssituation, men att

det endast i undantagsfall kan accepteras att en person uppsåtligen använder ett livsfarligt

vapen för att försvara sig.51 Enligt NJA 2005 s. 237 ställs höga krav på att något annat

handlingsalternativ inte föreligger för att våldet inte ska anses uppenbart oförsvarligt. Det

krävs att den angripne befinner sig i ett så trängt läge att våldet inte klart avviker från vad

som behövs för att avvärja angreppet, samt att det brottsliga angreppet som våldet avser

avvärja är direkt livshotande eller annars riktar sig mot något synnerligt viktigt intresse.

Enligt domstolen ska förhållandena vid platsen, inbegripet möjligheterna att ta sig därifrån,

påkalla hjälp samt använda mindre grovt våld, beaktas i bedömningen av hur trängd den

angripnes situation varit. Även om våldet bedöms uppenbart oförsvarligt kan kvinnan undgå

ansvar genom nödvärnsexcess om situationen varit sådan att personen svårligen kunnat

besinna sig.52

4. 5 Analys

Claes Lernestedt anser att nödvärnsregleringen ur ett genusperspektiv kan kritiseras för att

vara utformad efter en manlig norm och inte anpassad efter den utsatta kvinnans verklighet

och behov. Regleringen förutsätter någorlunda jämnstarka parter, både fysiskt och psykiskt,

vilket sällan överensstämmer med verkligheten i en våldsam relation. I normalfallet har

kvinnan svårt att försvara sig med fysiskt våld under mannens pågående angrepp. Om

nödvärnsrättens tog hänsyn till kvinnans förutsättningar i dessa situationer skulle regleringen

tillåta (mot-)angrepp mot mannen även efter ett avslutat angrepp från hans sida.53 Den

genusbaserade kritiken handlar om att kvinnans angrepp karaktäriseras som en hämndaktion

eller ett fristående angrepp där kontexten inte beaktas.54

54 Ibid, s. 197.
53 Lernestedt (2010), s. 194.
52 24 kap. 6 § BrB.
51 Asp, Ulväng och Jareborg (2013), s. 217-218.
50 SOU 1953:14, s. 395.

19



Mot bakgrund av den forskning som gjorts avseende kvinnovåld är jag enig med Lernestedt

om nödvärnsrättens otillräcklighet i förhållande till den utsatta kvinnans reella situation. För

det första visar inte bestämmelsens förarbeten avseende preventivt nödvärn på en förståelse

för kvinnans situation. I exemplet med befälhavaren finns en preciserad tid och plats då

besättningen tänker döda honom. För en utsatt kvinna finns aldrig en sådan visshet, varför

hon inte kan utnyttja denna möjlighet. För det andra föreligger bara nödvärnsrätt vid ett

påbörjat och överhängande angrepp, men faran kvinnan befinner sig i är konstant närvarande.

Ur ett genusperspektiv bör ett angrepp därför alltid anses överhängande och kvinnan alltid ha

rätt till nödvärn. Slutligen tolkas försvarlighetsbedömningen alldeles för snävt i

partnervåldsituationer. Domstolen ska beakta handlingsalternativ som, vilket konstaterades i

kap. 2, inte finns i realiteten. Våldet och hoten kan innebära att det enda handlingsalternativet

är att slutreglera situationen. Ett angrepp får inte avvika från vad som varit behövligt, men i

vissa fall kan det vara behövligt att döda mannen för att få våldet att upphöra. När så är fallet,

och kvinnans gärning var hennes enda chans att överleva, ska rättsordningen inte tillämpas

till kvinnans nackdel.

Petter Asp har diskuterat möjligheten att utvidga den preventiva nödvärnsrätten, men ser

goda skäl till att nödvärnsrätten enbart omfattar omedelbart förestående eller överhängande

angrepp. Till grund för detta menar han att det är en trygghet för individen att veta att så

länge man inte angriper andra har ingen rätt till (mot-)angrepp. Dessutom innebär en utökad

nödvärnsrätt att angriparen i sin tur inte har en rätt att försvara sig mot den angripne, eftersom

det inte finns en nödvärnsrätt mot en nödvärnshandling. Asp menar också att utrymmet för

misstag ökar om nödvärnsrätten utvidgas. Detta för att man aldrig kan vara helt säker på om

man kommer bli angripen.55 Monica Larsson har kommenterat Asps resonemang. Mot

bakgrund av normaliseringsprocessen har de kvinnor som dödat sina män skyddat sig, även

om de inte blev direkt angripna vid gärningstillfället, eftersom faran för kvinnans liv är

konstant närvarande. På så sätt är resonemanget om att utvidga den preventiva nödvärnsrätten

irrelevant, eftersom det snarare handlar om en förståelse för kvinnans situation i ett

misshandelsförhållande. Larsson anser att det finns möjligheter att tillämpa nödvärnsrätten

mindre restriktivt i.o.m. rekvisitet överhängande brottsligt angrepp.56

56 Larsson (2004), s. 87-88.
55 Asp (1999), s. 100-102.
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Jag ser, som Larsson, ingen anledning att tala om en preventiv nödvärnsrätt eftersom faran

bör anses konstant överhängande. Som anfördes i kap. 3 kan kvinnans situation definieras

som ett permanent tillstånd, vilket bör ge kvinnan nödvärnsrätt även mellan direkta angrepp.

För att ändå bemöta Asp kan anmärkas att mansnormen och viljan om att tillgodose mannens

intressen lyser igenom flera av hans argument. När han talar om tryggheten för mannen att

inte bli angripen då han inte angriper framställer han mannen som ett offer för en kvinnas

plötsliga angrepp, trots det upprepade våld han dagligen utsätter henne för. Att mannen inte

har en rätt att försvara sig mot kvinnans nödvärnshandling är också en synpunkt som ställer

mannens lidande i fokus. I detta sammanhang är oron för att kvinnan ska missta sig också

intressant. Det är riktigt att kvinnan aldrig kan veta när hon kommer bli angripen, men att

hon kommer bli angripen är ett faktum. Kvinnor är utsatta för angrepp och att betvivla dem

ger uttryck för det patriarkat vi lever i. Dock, som konstaterades i styckets inledning, är det

ö.h.t. inte nödvändigt att tala om en utvidgning av nödvärnsrätten med en förståelse för

kvinnans situation.

I den internationella kontexten har professor A. Rosen från North Carolina kritiserat

delstatens motsvarande självförsvarsrätt. Han menar att huruvida gärningen varit nödvändig

eller inte bör vara avgörande för domstolens bedömning. Förslaget innebär att ett angrepp

som utgångspunkt måste ha varit överhängande, om inte gärningsmannen kan visa att våldet

var nödvändigt trots att det inte förelegat ett överhängande angrepp.57 Professorns förslag

begränsar inte självförsvarsrätten till en viss tidpunkt utan är en möjlig lösning på det

problem denna uppsats behandlar, men i den svenska kontexten är en sådan ändring inte

nödvändig. Med mer kunskap kan domstolen tolka in kvinnans situation under rekvisitet

överhängande och se till hennes faktiska förutsättningar i försvarlighetsbedömningen. Mot

bakgrund av kvinnofridsbrottets karaktär, som diskuterades i föregående kapitel, hade en

perdurerande konstruktion markerat den överhängande fara kvinnan befinner sig i och gjort

rättstillämpningen tydligare.

57 A. Rosen, “On self-defense, imminence, and women who kill their batterers”.
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5. Kvinnans nödvärnsrätt enligt rättspraxis

5. 1 Inledning

I detta kapitel beskrivs hur nödvärnsrätten tillämpas i partnervåldsituationer i praktiken.

Utifrån de många rättsfall som studerats har faktorer kunnat urskiljas som återkommande är

avgörande för domstolens bedömningar. I det följande presenteras och förklaras, med viss

generalisering, dessa slutsatser med exempel och vidarehänvisningar. Rättsfallen har döpts

för att underlätta läsningen och benämningarna är inte officiella.

5. 2 När föreligger en nödvärnssituation?

Som framgår av kap. 4.2 föreligger en rätt till nödvärn vid ett påbörjat eller överhängande

angrepp. Av rättspraxis kan utläsas att domstolen anser ett angrepp påbörjat när mannen

handgripligen eller med tillhygge utsätter kvinnan för våld. Kvinnan befinner sig helt säkert i

en nödvärnssituation om det föreligger en konfrontativ situation och hennes gärning begås i

direkt anslutning till mannens våld. I mål B 3583-16 (hädanefter “krukmålet”) ansåg

exempelvis Hovrätten för Västra Sverige att det förelåg en nödvärnssituation då kvinnan i

samband med gärningen utsattes för våld och utdelade de aktuella knivhuggen när mannen

slog henne med en kruka i ansiktet.58

Genomgående tolkas rekvisitet överhängande mycket snävt. Det kan konstateras att ett

angrepp bara anses överhängande när det föreligger en konkret farosituation eller finns ett

konkret hot om våld. I mål B 827-16, Hovrätten för Övre Norrland (hädanefter

“uppbrottsmålet”), försökte kvinnans f.d. pojkvän ta sig in i hennes nya pojkväns lägenhet.

Angreppet ansågs överhängande för att det fanns anledning att befara att hon och den nya

pojkvännen skulle utsättas för våld.59 Ett antagande om att man kommer utsättas för våld eller

ett obestämt hot är inte tillräckligt, inte ens med beaktande av hur våldet i relationen brukar

se ut. Så var fallet i mål B 546-14, Haparanda tingsrätt (hädanefter “Haparanda-målet”).

Tingsrättens resonemang är något otydligt, men angreppet ansågs avslutat trots att mannen

59 Se även Hovrätten för Nedre Norrland, Mål B 829-17 och Nyköpings tingsrätt, Mål B 2918-13.
58 Se även Hovrätten för Västra Sverige, Mål B 5115-15.
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bara en stund innan brukade grovt våld mot kvinnan ute på gården. Kvinnans gärning skedde

inomhus i ett senare skede när mannen hindrade henne från att lämna sovrummet, vilket inte

var tillräckligt för att ett angrepp skulle anses överhängande. I mål RH 1999:86 (hädanefter

“pistolmålet”) var Svea Hovrätt av uppfattningen att mannen sov när kvinnan sköt honom.

Det bakomliggande våld mannen hade utsatt kvinnan för medförde att ett angrepp inte ansågs

överhängande, utan betraktades istället som ett motiv för henne att döda honom.60

Sammantaget kan konstateras att en nödvärnssituation alltid föreligger då angreppet är direkt

pågående när kvinnan utövar våldshandlingen, medan vad som utgör ett överhängande

angrepp är mer osäkert.

Det kan tilläggas att domstolen i flera fall lägger kvinnans egen beskrivning av situationen

vid gärningstillfället till grund för sin bedömning. I mål 1137-12 (hädanefter “melonmålet”)

redogjorde kvinnan inte för några allvarligare våldshändelser, varför det enligt Hovrätten för

Nedre Norrland framstod som märkligt att kvinnan ansåg sig vara i sådan fara som

motiverade det grova knivvåld hon utsatte mannen för. I pistolmålet ansågs det osannolikt att

den tilltalade kvinnan fick uppfattningen att mannen stod i begrepp att döda henne, mot

bakgrund av hur hon själv beskrev stämningen mellan dem vid gärningstillfället.

5. 3 Vad är uppenbart oförsvarligt?

I kap. 4.2 förklarades att nödvärnsrätt endast föreligger om gärningen inte är uppenbart

oförsvarlig. Generellt är domstolarna restriktiva med att tillåta tillhyggen i självförsvar. Ett

motangrepp med ett livsfarligt vapen accepteras bara om mannen utsatt kvinnan för

livshotande våld, med eller utan tillhygge. I Haparanda-målet knuffade mannen kvinnan när

han försökte få ut henne ur deras sovrum, vilket inte utgjorde ett livsfarligt angrepp.

Kvinnans knivvåld kunde inte godtas i det skedet.61 I mål B 829-17, Hovrätten för Nedre

Norrland (hädanefter “knivbråksmålet”), utsattes kvinnan däremot för ett livsfarligt angrepp,

varför det var försvarligt att bruka dödligt våld i nödvärn.62

Alternativa handlingssätt är av avgörande betydelse för domstolens bedömning när dödligt

våld används i självförsvar. I mål B 5115-15, Hovrätten för Västra Sverige (hädanefter

62 Se även Hovrätten över Skåne och Blekinge, Mål B 1915-14.
61 Se även krukmålet, uppbrottsmålet och Nyköpings tingsrätt, Mål B 2918-13.
60 Se även Hovrätten för Nedre Norrland, Mål 1137-12.
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“moraknivsmålet”), stod kvinnan åtalad för att ha huggit sin pojkvän elva gånger med en

morakniv, efter att tidigare i förhållandet och den aktuella kvällen blivit utsatt för omfattande

våld. Hovrätten ansåg att antalet knivhugg hade kunnat begränsas samt att hon hade kunnat

ropa på vittnet som befann sig i ett angränsande rum. Eftersom det funnits handlingsalternativ

ansågs gärningen uppenbart oförsvarlig.63

Domstolen tar ingen hänsyn till kvinnans psykiska underlägsenhet i

försvarlighetsbedömningen, utan beaktar detta i excessfrågan. Av alla rättsfall som studerats

är det dessutom bara i ett fall som den fysiska underlägsenheten får betydelse. I

knivbråksmålet var detta ett skäl till att hovrätten friade kvinnan från åtalet om mord.

5. 4 När föreligger nödvärnsexcess?

Generellt är två faktorer av stor betydelse för domstolen i excessbedömningen. Den första är

kvinnans tid för eftertanke. Om möjlighet fanns att överväga handlingsalternativ och reagera

på ett mindre farligt sätt har hon inte svårligen kunnat besinna sig. I exempelvis krukmålet

befann sig kvinnan i ett mycket trängt läge, hon hade ingen chans att lämna lägenheten och

händelseförloppet var hastigt, varför åtalet ogillades. Den andra faktorn är kvinnans psykiska

tillstånd och känslor. En rädsla för att mannen ska döda henne kan medföra ansvarsfrihet. I

moraknivsmålet hade kvinnan, i förhållandet och vid gärningstillfället, uppfattat det som att

hon utsatts för dödligt våld av mannen. Den omständigheten, tillsammans bristen på

handlingsalternativ, medförde att kvinnan undgick ansvar.

Avseende nödvärnsexcess kan domstolarna anses vara något inkonsekventa och subjektiva i

sin bedömning. I uppbrottsmålet förelåg inte nödvärnsexcess, trots att mannen fortsatte

trakassera kvinnan efter hon lämnat honom, att hennes nya pojkvän också var i fara samt att

hon under lång tid fruktat för att han skulle döda henne. Det är inte på förhand enkelt att

förutse domstolens slutsats.

63 Se även Nyköpings tingsrätt, Mål B 2918-13.
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5. 5 Analys

Domstolarna verkar sakna kunskap om normaliseringsprocessen, vilket medför att kvinnor

ibland inte har rätt till nödvärn. Gärningen ses som ett fristående hämndangrepp, när det

egentligen är en handling i självförsvar vid en tidpunkt som är hennes enda chans att försvara

sig. I både pistolmålet och melonmålet sågs exempelvis kvinnornas mycket svåra

levnadsförhållanden inte som en grund för nödvärnsrätt, utan som ett motiv till att döda

mannen. Deras uttalanden uttrycker det bakomliggande våld som föranledde gärningen och

hade kunnat ses som en grund för nödvärnsrätt. Istället betraktades de som gärningsmän i

situationer där de är offer. Att domarna ofta, bl.a. i nämnda mål, baseras på kvinnornas egna

uppgifter stärker mitt påstående om att domstolen inte förstår normaliseringsprocessen. Man

bör inte lita på kvinnans egen bedömning av faran, då hon har förlorat sina referensramar.

Rättstillämpningen kan ur ett genusperspektiv kritiseras för att tolka rekvisitet överhängande

för snävt. I vissa rättsfall har ett våldsamt bråk upphört och kvinnans gärning har skett relativt

kort därefter. Angreppet anses då avslutat, varför kvinnorna inte har rätt till nödvärn. I

pistolmålet utsattes kvinnan för våld samma kväll och i Haparanda-målet misshandlades

kvinnan ute på gården precis innan, ändå var ett angrepp inte överhängande. Även om

angreppen inte är direkt pågående bör de åtminstone anses överhängande därefter.

Ur ett genusperspektiv tar den nu gällande nödvärnsrätten inte hänsyn till våldsutsatta

kvinnors möjligheter att försvara sig i realiteten, eftersom den utgår ifrån att ingen av

parterna har något fysiskt eller psykiskt övertag. Underlägsenheten medför att det grova våld

kvinnan brukar mot mannen är nödvändigt för att freda sig. Det räcker inte att bruka våld

motsvarande mannens, varför det anmärkningsvärt att domstolen bedömer att kvinnans våld

är oförsvarligt. Istället för att bestämma huruvida det förelegat ett missförhållande mellan

gärningen och angreppet borde kvinnans faktiska förutsättningar att försvara sig vara

avgörande för bedömningen. Domstolen borde ta ledning av det rättsfall som presenterades i

kap. 4.2 om behövligt våld och oftare sluta sig till att gärningen var behövlig, då den var

hennes enda chans.

Slutligen kan en kritik riktas mot domstolarnas inkonsekventa och vaga resonemang

avseende nödvärnsexcess. Det är svårt att förstå varför excess föreligger i ett fall men inte ett
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annat. I exempelvis uppbrottsmålet beaktades handlingsalternativ som uppenbarligen inte

fanns när de föreslog att kvinnan kunde ha flytt eller larmat polis. Rättsfallet är ett tydligt

exempel på det som konstaterades i kap. 2 om att gärningen kan vara kvinnans enda chans

och att gällande nödvärnsreglering inte är tillgänglig för kvinnor i dessa situationer.

Sammantaget kan domstolarna ur ett genusperspektiv kritiseras för att sakna kunskap om

partnervåldsituationer.

26



6. Sammanfattande analys och slutsats

För att besvara uppsatsens första frågeställning, hur nödvärnsrätten kan kritiseras ur ett

genusperspektiv, kan följande konstateras. När det finns en reell möjlighet att försvara sig

saknar kvinnan nödvärnsrätt, och när en sådan rätt finns saknas den reella möjligheten. Hur

den gällande bestämmelsen tolkas och tillämpas kan ur ett genusperspektiv kritiseras för att

göra det mycket svårt för en kvinna som är offer för grov kvinnofridskränkning att nå

framgång med sin nödvärnsinvändning. Rättspraxis visar att hänsyn tas till situationen vid

tidpunkten för gärningen och att den inte ses i sitt sammanhang. Som framgick i kap. 3 ska

kvinnofridsbrottet beakta hela kvinnans situation, vilket misslyckas i nödvärnshänseende

eftersom kvinnan inte får försvara sig mellan direkta angrepp, då hon har chansen.

Uppsatsens andra frågeställning gäller hur kvinnofridsbrottets konstruktion påverkar rätten

till nödvärn och hur det kan rekonstrueras för att en kvinna ska nå framgång med sin

nödvärnsinvändning. Utifrån det som behandlats i uppsatsen kan tre möjliga sätt att ändra

rättsläget urskiljas, för att på ett bättre sätt ta hänsyn till partnervåldsituationer. Det första

förslaget är inspirerat av A. Rosen, att inte kräva att ett angrepp ska vara överhängande om

gärningen är nödvändig. Det andra är att sprida kunskap, främst till rättstillämparna, om

partnervåld och den konstant närvarande fara kvinnorna befinner sig i. Eftersom ett angrepp

faktiskt är ständigt överhängande ska alla kvinnor som är offer för grov kvinnofridskränkning

anses vara i en nödvärnssituation. Nödvärnsrätten behöver inte vidgas, utan det handlar

snarare om att tolka in kvinnans situation i den befintliga bestämmelsen. Den tredje

möjligheten är att konstruera kvinnofridsbrottet som ett perdurerande brott, eftersom det

automatiskt skulle ge kvinnan nödvärnsrätt under hela den tid brottet fortgår. Domstolen

måste då först fastställa att mannen kan fällas för grov kvinnofridskränkning. Är

förutsättningarna inte uppfyllda ska kvinnan dömas för sin gärning. Detta förslag är att

föredra ur rättssäkerhetssynpunkt för att främja förutsebarhet, objektivitet och konsekvens.

Eftersom män och kvinnor ska ha lika formell rätt att agera i nödvärn bör de också ha lika

reella möjligheter. Den ovilja som finns att ändra lagstiftningen kan grunda sig i det

patriarkala samhälle vi lever i, med historiskt och socialt utvecklade maktstrukturer. När

kvinnor brukar våld görs avsteg från gamla normer. Den radikalfeministiska inriktningen på

genusvetenskapen kan till viss del förklara varför den gällande nödvärnsrätten är formellt
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tillgänglig för kvinnor, men ogärna ändras för att också bli det materiellt. Min förhoppning är

att den pågående debatten leder till diverse jämställdhetsfrämjande åtgärder och att kvinnors

rättsliga möjligheter förbättras, särskilt mot bakgrund av den senaste tidens mord och

pandemins negativa effekter på partnervåldet.
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